
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1447, 1448 від 28.10.2014 р. 
Рішення Комісії № 1450 від 28.10.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОВИНИ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.10.2014  м. Київ  №1447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13 листопада 2014 року за № 1441/26213

Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
нормативно-правових актів 
Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» та з метою приведення 
нормативно-правових актів у відповідність до законодав-
ства про депозитарну систему 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати такими, що втратили чинність: 
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 13 квітня 2000 року № 40 «Про затвер-

дження Норм та правил обліку цінних паперів у Націо-
нальній депозитарній системі», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15 вересня 2000 року за  
№ 616/4837 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 12 травня 2009 року № 450 «Про за-
твердження Положення про вимоги до банку, який  
надає депозитарію послуги для здійснення грошових 
розрахунків за договорами щодо цінних паперів, і  
Типового договору про грошові розрахунки за опера-
ціями щодо цінних паперів», зареєстроване в  
Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 року за  
№ 697/16713.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

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

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії                                             Д. Тевелєв

№228 (1981) 28.11.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №228, 28 листопада 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.10.2014  м. Київ  №1448

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України
 12 листопада 2014 року за № 1435/26212

Про внесення Змін до По-
ложення про особливості 
здійснення діяльності з 
управління активами інсти-
туційних інвесторів

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7  
та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні»,  
Закону України «Про інститути спільного інвесту-
вання» 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Унести до Положення про особливості  

здійснення діяльності з управління активами  
інституційних інвесторів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 06 серпня 2013 року № 1414, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 29 серпня  
2013 року за № 1486/24018 (далі – Положення), такі 
Зміни:

1) в абзаці другому підпункту 3 пункту 2  
розділу ІІ слова «або наглядової ради цього фонду  
з його обов’язковим подальшим затвердженням  
рішенням загальних зборів акціонерів фонду»  
виключити;

2) у підпункті 8 пункту 2 розділу ІV слова «відкритого 
та інтервального типу» виключити.

2. Департаменту спільного інвестування та  
регулювання діяльності інституційних інвесторів  
(О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діло-
водства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії                                          Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.10.2014  м. Київ  №1450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 12 листопада 2014 року за № 1433/26210

 
Про внесення змін до По-
ложення про консолідова-
ний нагляд за діяльністю 
небанківських фінансових 
груп, переважна діяльність 
у яких здійснюється осо-
бою, яка отримала ліцен-
зію на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», статті 10 Закону України 
«Про адміністративні послуги», Закону України від 15 
квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу», з метою приведення нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у відповідність до вимог законодавства 
України

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до розділу II Положення про консолідований 

нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, пе-
реважна діяльність у яких здійснюється особою, яка 
отримала ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 26 березня 2013 року № 431, зареєстрованого в  
Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за  
№ 618/23150, такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 3 після слів «та печаткою» 
доповнити словами «(за наявності)»;

2) доповнити розділ після пункту 3 двома новими пунк-
тами 4, 5 такого змісту:

«4. Комісія повертає заяву та документи без розгляду 
заявнику у разі, якщо:

відсутній будь-який із документів, зазначених у пункті 
3 цього розділу;

заява та/або документи, що додаються до заяви, під-
писані особами, які не мають на це повноважень;

документи, що додаються до заяви, оформлено з по-
рушенням вимог, установлених цим Положенням.

5. Про залишення заяви та документів щодо відпові-
дальної особи без розгляду заявник повідомляється у 
письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з 
розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) 
із зазначенням вичерпного переліку підстав для зали-
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№228, 28 листопада 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

шення заяви та документів без розгляду протягом 10 ро-
бочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для повер-
нення заяви та документів без розгляду, небанківська 
фінансова група повинна повторно подати заяву та до-
кументи на погодження відповідальної особи.».

У зв’язку з цим пункти 4 – 11 вважати відповідно пунк-
тами 6 – 13;

3) у пункті 6 цифри та слово «10 днів» замінити циф-
рою та словами «3 робочих днів»;

4) підпункт 8.2 пункту 8 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 8.3 – 8.5 вважати відповідно 

підпунктами 8.2 – 8.4;
5) у пункті 9:
цифри «15» замінити цифрою «5»;
доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
«Рішення Комісії щодо відповідальної особи може бути 

оскаржено в установленому законодавством порядку.»;
6) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Комісія протягом 30 календарних днів з дня отри-

мання відповідних документів щодо відповідальної осо-
би розглядає їх та приймає рішення відповідно до пункту 
7 цього розділу.»;

7) доповнити розділ трьома новими пунктами такого 
змісту:

«14. У разі припинення існування небанківської фінан-
сової групи відповідальна особа такої небанківської фі-
нансової групи повинна надати до Комісії заяву у довіль-
ній формі про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Комісії про погодження відповідальної особи не-
банківської фінансової групи із зазначенням інформації 
про фінансові установи, що входили до складу такої не-
банківської фінансової групи, та підстав вважати небан-
ківську фінансову групу такою, що припинила існування.

15. Комісія протягом 30 календарних днів з дня отри-
мання відповідних документів приймає рішення про ви-
знання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про 
погодження відповідальної особи небанківської фінансо-
вої групи.

Під час розгляду документів, наданих відповідальною 
особою небанківської фінансової групи, Комісія може 
зробити запит щодо уточнення наданої інформації.

16. Копія рішення про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної 
особи небанківської фінансової групи надсилається за-
явнику разом із супровідним листом за підписом члена 
Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за 
цей напрям роботи, протягом 5 робочих днів після дати 
прийняття такого рішення.».

2. Управлінню пруденційного та консолідованого на-
гляду (Т. Тисмінецька) забезпечити подання цього рішен-
ня на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Укра-
їни.

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

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

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку М. Назарчука.

Голова Комісії                                            Д. Тевелєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІДомЛЕННЯ 
ТА НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР зупинила, 
скасувала, відновила обіг цінних 

паперів
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, рішення Комісії від 25.11.2014р. №1606 
«Щодо зупинення обігу акцій Публічного акціонерного то-
вариства «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», пункту 3 Розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за №822/23354 (із змінами), та відповідно до 
документів, наданих Публічним акціонерним товариством 
«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», місцезнаходження: 02002, 
м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-Б, код за ЄДРПОУ: 26333064, 
на зупинення обігу акцій у зв’язку з припиненням шляхом 
приєднання до Публічного акціонерного товариства «ПЕР-
ШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», зупинено 
обіг акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» – розпорядження № 73–Кф–З 
від 25 листопада 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Дніпровського територіального управління, що 
діє на підставі Рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про 
надання повноважень уповноваженої особи Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», підпунк-
ту 1 пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), зупинено обіг акцій ПУБЛІЧ-
НоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ІНВЕСТИцІй-
НА КомПАНІЯ «ТРУДІНВЕСТ» (69035, м. Запоріжжя, 
вул. 40 Років Радянської України, буд. 62, офіс 17, код за 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ЄДРПОУ – 23853679) у зв’язку з ліквідацією акціонерно-
го товариства – розпорядження № 33–ДН–1–З від  
25 листопада 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Дніпровського територіального управління Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Кучеренко Д.В., що діє на підставі Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013р. 
№ 2484 «Про надання повноважень уповноваженої особи 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
підпункту 4 пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. 
за № 1390/23922, пункту 10 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до Повідомлення від 31.10.2014р. Ви-
хідний № б/н про проведення державної реєстрації припи-
нення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«ЗАВОД МЕТИЗ» (код за ЄДРПОУ – 02969248), що отри-
мано 13.11.2014р. від Державного реєстратора юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців Реєстраційної служби 
Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпро-
петровської області та відповідно до витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб – підпри-
ємців, наданого Державним реєстратором юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців Реєстраційної служби Дні-
продзержинського міського управління юстиції Дніпропе-
тровської області щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЗАВОД МЕТИЗ» (51931, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, буд. 99, 
код за ЄДРПОУ – 02969248), що припинилось шляхом пе-
ретворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД МЕТИЗ», але реєстрація випуску 
якого не була скасована в установленому порядку, зупине-
но обіг акцій АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА ЗАКРИТоГо 
ТИПУ «ЗАВоД мЕТИЗ» у зв’язку з перетворенням акціо-

нерного товариства – розпорядження № 34–ДН–1–З від 
25 листопада 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Дніпровського територіального управління, на 
підставі пункту 5 Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку» від 24.10.2013р. №2484, під-
пункту 3 пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про делегування повнова-
жень територіальним органам Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» від 23 липня 2013 року 
№ 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13 серпня 2013 року за №1390/23922, пункту 9 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до 
інформації від органу державної статистики від 
04.11.2014р. №15-09/3912, що отримано 13.11.2014р. від 
Головного управління статистики у Запорізькій області 
про припинення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (69001, 
м. Запоріжжя, вул. Сергія Тюленіна, буд. 23, код за  
ЄДРПОУ – 24941055) у зв’язку з його ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ЗАКРИТоГо АКцІоНЕР-
НоГо ТоВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ПРомИСЛоВА 
КомПАНІЯ». Анульовано свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (код за  
ЄДРПОУ - 24941055) № 18/08/1/01 від 10 квітня 2001 року, 
видане Запорізьким територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 40–ДН–1–С–А від 25 листопада 2014 року.

27.11.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

Найменування
Серія 

боргового 
інструменту

Дата 
визначення / 
оновлення

Рейтинг/Прогноз

АКСІОМА, ПАТ , КБ - 10.10.2014 uaBB/Негативний
Аркада-Фонд, ІК, ТОВ AF 17.10.2014 uaBBB/Стабільний
Біокон, ХФК, ТОВ А 29.10.2014 uaBBB/Стабільний
Борщагівський ХФЗ, ПАТ 
НВЦ  

A 21.10.2014 Відкликано

Брикет, ПрАТ - 16.10.2014 Призупинено
Брикет, ПрАТ А 16.10.2014 Призупинено
Гарант-Система, ПрАТ, СК - 02.10.2014 uaBBB/Стабільний
ДІАМАНТБАНК, ПАТ A 16.10.2014 uaBBB/Стабільний
Добробут, ПрАТ , 
Медичний центр 

B 21.10.2014 Відкликано

Житлоіндбуд, ТОВ AA-DE 09.10.2014 Відкликано

Найменування
Серія 

боргового 
інструменту

Дата 
визначення / 
оновлення

Рейтинг/Прогноз

НЕОС БАНК, ПАТ 01.10.2014 uaBBB/В розвитку
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ G5, H5, I5, 

J5
09.10.2014 uaB+/Стабільний

ФІНРОСТБАНК, АТ  - 14.10.2014 Відкликано
Харківське державне 
авіаційне виробниче 
підприємство (ХДАВП)

- 16.10.2014 uaC/Негативний

Харківське державне 
авіаційне виробниче 
підприємство (ХДАВП)

A-G 16.10.2014 uaCCC/Негатив-
ний

Шувар, ТзОВ, В 29.10.2014 uaB/Стабільний
Шувар РСП, ТзОВ , A, B, C 29.10.2014 uaB/Стабільний

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені ТоВ «Кредит-Рейтинг» у жовтні 2014 р.

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 28.01.2013 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЕНВІЖН - УКРАЇНА» 

ПоВІДомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 
25 відсотків активів емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНВІЖН - УКРАЇНА» (на-
далі – «Товариство»), код ЄДРПОУ – 19494134, місцезнаходження – 
04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, тел./факс (044) 239-99-99, 
електронна поштова адреса – info_ua@nvision-group.com.

Дата вчинення дії – 24.11.2014 р.
Рішення про одержання кредиту прийнято позачерговими Загальни-

ми зборами акціонерів, Протокол №48 від 27.08.2012 р. 
Договір кредитної лінії №102/0/12-07 від 06.12.2007 р. (надалі – До-

говір); ліміт заборгованості по Договору становить 30 000 000,00 дол. 
США, процентна ставка за користування кредитом, що надано у дола-
рах на дату підписання Договору (06.12.2007 р.) становила 10% річних 
у дол.. США та на дату отримання частини кредиту (траншу) (24.11.2014 р.) 
становить 11% річних у дол. США. Строк, на який укладено договір – до 
31.12.2018 р.

Умови повернення кредиту:
кредит повертається Товариством до останньої дати строку її корис-

тування, але не пізніше 31.12.2018 р.
Кредитор - SITRONICS IT LIMITED, Fortuna Court, Block «B», 2nd 

floor, 284 Arch. Makarios III Avenue, 3105 Limassol, Cyprus.
Дата відкриття кредитної лінії 15.12.2008 р., дата отримання черго-

вого траншу по Договору 24.11.2014 р.
Цільове призначення коштів отриманих за кредитом - поповнення 

оборотних коштів Товариства.
Розмір одержаної частини кредиту (траншу) становить 1 200 тис. 

дол. США (що по курсу НБУ на дату отримання траншу дорівнює 
18 072,95 тис. грн.). 

Дата одержання частини кредиту (траншу) – 24.11.2014 р.
Сума всіх одержаних траншів (загальний розмір кредиту) по Догово-

ру складає 2765 тис. дол. США. (що по курсу НБУ на дату отримання 
останнього траншу дорівнює 41 643,10 тис.грн.)

Ліміт кредитування - 30 000 000,00 дол. США (що по курсу НБУ на 
дату отримання останнього траншу дорівнює 451 823 820,00 грн.)

Вартість активів Товариства на початок 2014 р. становить –  
367 166,00 тис. грн.

Вартість чистих активів Товариства на початок 2014 р. становить – 
(52 898,00) тис. грн.

Співвідношення суми усіх одержаних траншів до вартості активів на 
початок звітного року становить – 11,34 %;

Співвідношення суми одержаної частини кредиту (траншу) до вар-
тості активів на початок звітного року становить – 0,49223%;

Співвідношення розміру одержаної частини кредиту (у відсотках) до 
суми всіх одержаних траншів становить – 43,399627%;

Співвідношення розміру одержаної частини кредиту (у відсотках) до 
ліміту кредитування – 0,04%;

Співвідношення розміру ліміту кредитування (у відсотках) вартості 
активів на початок звітного року становить – 123,06%.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства.

Генеральний директор ________________________ І. Рогожка

До уваги акціонерів ПРАТ «мЕТРоБУД» (ЄДРПоУ – 32961977) 
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 

« 29_» грудня 2014 року о 10 годині
за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, Зал засідань

Дата і час реєстрації учасників зборів: « 29 » грудня 2014 року з 
9.00 до 9.30

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 23.12.2014р.

Порядок денний :
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 
2. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження Статуту Товариства в новій редакції.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при 
реєстрації подати довіреність, оформлену у встановленому порядку і до-
кумент, що посвідчує особу.

З матеріалами можна ознайомитись за тел. (044) 507-17-91.
Генеральний директор  В.І. Ярмоленко

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГАЗТЕК», 
31815603

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 190/2/2013-Т, дата реєстрації «24» ЖОВТНЯ 

2013 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспек-
том емісії облігацій) 04.11.2013р.
Фактична 30.12.2013
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспек-
том емісії облігацій) 04.11.2014р.
Фактична 06.10.2014
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій)  670 000 (шістсот сімдесят 
тисяч) штук
фактично розміщених 670 000 (шістсот сімдесят тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн. 670 000 000,00 (шістсот сімдесят 
мільйонів) грн..
фактично розміщених, грн. 670 000 000,00 (шістсот сімдесят мільйонів) 
грн..
5. Загальна сума, на яку укладено договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій, грн. 670 000 000,00 
(шістсот сімдесят мільйонів) грн..
Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради** Кількість 
(шт.): 00 Сума, сплачена за облігації (грн):0
Облігації, придбані членами виконавчого органу** Кількість (шт.): 00, 
Сума, сплачена за облігації (грн):0
Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.):00, Сума, 
сплачена за облігації (грн):0

Від емітента: директор    Марчук О.М.
Від аудитора директор з аудиту   Горелик Л.М.
Від фондової біржі, через яку здійснено 
публічне розміщення облігацій   Марчук М.М.
Від Центрального депозитарію цінних паперів: 
директор департаменту    Дідківський Є.М.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКо-КАЗАХСТАНСЬКо-

РоСІйСЬКЕ ПІДПРИЄмСТВо З ВИРоБНИцТВА 
ЯДЕРНоГо ПАЛИВА»

(ЄДРПОУ 31725693, місцезнаходження: Україна, м Київ, вул. Костянти-
нівська, 31)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 15 грудня 2014 в 11.00 годині в приміщенні Представни-
цтва ВАТ «ТВЕЛ» за адресою: 04071, Україна, м Київ, вул. Костянтинів-
ська, 31, кімната № 33 (кімната для переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 15 грудня 
2014 за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації о 10-00, 
закінчення реєстрації в 10-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах ─ 9 грудня 2014.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів
3. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися в 
період з дати відправлення повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 9-00 до 17-00 (обі-
дня перерва з 13 -00 до 14-00) за адресою: м Київ, вул. Костянтинівська, 31, 
офіс АТ «СП УКРТВС» і в день проведення зборів за місцем проведення 
зборів з моменту початку реєстрації. Відповідальна особа начальник від-
ділу АТ «СП УКРТВС» Литовко Т.М., тел .: (044) 568-59-42.

Генеральний директор     П. Чернов

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІ-

ПРОАВІА»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49042, м. Дніпропетровськ, Аеропорт цивільної авіації.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНІ-

ПРОАВІА» повідомляє Вас, що 29 грудня 2014 року о 12.00 годині за 
адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ПрАТ «Го-
ТЕЛЬ «ЖоВТНЕВИй», конференц-зал «Б», відбудуться загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 29 грудня 2014 року з 11.00 год. до 11.55 год. за адресою: Укра-
їна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ», 
конференц-зал «Б».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.12.2014 року.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

 Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можли-
вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 26 грудня 2014 року (включно), з поне-
ділка по четвер - з 08.00 год. до 17.00 год., по п’ятницях - з 08.00 год. до 15.45 год. 
(обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49042, м. Дніпро-
петровськ, Аеропорт цивільної авіації, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ДНIПРОАВIА», готель «Аерофлот», 5-й поверх, к.536. 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Посилаєв Сергій 
Олександрович – директор по комерційним та адміністративним питанням.

29 грудня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

6. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

7. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

8. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. 

9. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. 

10. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. 

11. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 

12. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

13. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

14. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

15. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

16. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
17. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
18. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
19. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
20. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.
21. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
22. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
23. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
24. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом 

викладення Статуту у новій редакції.
25. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-

ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладен-
ня Положень в новій редакції.

26. Про затвердження (погодження) вчинених значних правочинів.
27. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує  
25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінан-
сової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого  
рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АВІАцІйНА КомПАНІЯ «ДНІПРоАВІА»

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «АВІАцІйНА КомПАНІЯ «ДНІПРоАВІА»

(тис. грн.)
Найменування показника період

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік
Усього активів 235 461 591 838 906 422 699 490 589 225
Основні засоби 91 511 126 178 106 847 192 525 171 225
Довгострокові фінансові інвестиції 180 300 180 300 180 300
Запаси 11 439 43 035 65 929 43 301 37 391
Сумарна дебіторська заборгованість 73 145 321 058 463 506 242 670 170 589
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 807 36 054 5 288 3 139 2 084
Нерозподілений прибуток -636 701 -899 990 -1 261 166 -1 562 705 -1927366
Власний капітал -558 831 -782 328 -1 155 575 -1 422 466 -1 805 013
Статутний капітал 29 596 29 596 29 596 29 596 29 596
Довгострокові зобов'язання 360 294 359 953 358 896 500 169 571 150
Поточні зобов'язання 422 116 929 022 1 593 749 1 609 836 1 823 088
Чистий прибуток (збиток) -274 965 -263 289 -373 280 -424 417 -378 729
Середньорічна кількість акцій (шт.) 118 382 480 118 382 480 118 382 480 118 382 480 118 382 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - - - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1496 1693 1758 842 323

Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну сис-
тему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 

зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та 
укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в 
цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання 

чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата на-
брання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на 
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитар-
ній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в ор-
ганах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні 
в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною устано-
вою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах.

Телефон для довідок: (0562) 39-53-30
Правління Товариства

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль»
2. Код за ЄДРПОУ 14305909
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31

5. Електронна поштова
 адреса

info@aval.ua

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

http://www.aval.ua/about/for_publication/

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

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi – 

Банк) повiдомляє про закриття (лiквiдацiю) Луганської обласної дирекцiї 
Банку (далi - Дирекцiя) у зв‘язку iз неможливiстю продовження банкiвської 
дiяльностi в мiстi Луганськ та iнших окремих районах Луганської областi 
згiдно Постанови Правлiння Банку № П-247/5 вiд 25.11.2014 р. (далi - По-
станова). 

 З дати Постанови (25.11.2014 р.) припиняються повноваження всiх 
органiв управлiння Дирекцiї, припиняється дiяльнiсть всiх комiтетiв, комiсiй 
та робочих груп Дирекцiї, а також втрачають чиннiсть всi рiшення про деле-
гування функцiй Правлiння Банку органам та посадовим особам Дирекцiї. 
Працiвники Дирекцiї не мають повноважень вчиняти дiї щодо здiйснення 
банкiвських операцiй та надання банкiвських послуг, на прийняття iнших 
рiшень з банкiвської дiяльностi вiд iменi Банку, а також не мають права за-
довольняти вимоги третiх осiб, розпоряджатися майном Банку та 
здiйснювати розрахунки з вкладниками, кредиторами, працiвниками Банку 
та iншими третiми особами. 

 Постановою затверджено План заходiв щодо закриття Дирекцiї та 
вiдповiдальних осiб за його виконання. Заходи, передбаченi Планом 
заходiв, мають бути виконанi в строки, визначенi Планом заходiв  
або визначенi в робочому порядку вiдповiдальними та контролюю-
чими особами/ пiдроздiлами згiдно Плану заходiв, але не пiзнiше 
31.05.2015 року. 

 Iнформацiя щодо Луганської обласної дирекцiї Банку:
1.Повне найменування Дирекцiї: Луганська обласна дирекцiя Публiчного 

акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».
2.Мiсцезнаходження Дирекцiї: Україна, 93401,Луганська область, м. Сє-

вєродонецьк, проспект Хiмiкiв (проспект Комсомольський), буд. 46/15. 
3. Функцiї Дирекцiї:
Перелiк банкiвських, iнших фiнансових послуг та видiв дiяльностi 

Дирекцiї викладено в Положеннi про Луганську обласну дирекцiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвер-
дженого Рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол № СР-10/5 вiд 
22.10.2014р.), зокрема: 

3.1. На пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Банку Нацiональним бан-
ком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати наступнi 
банкiвськi послуги:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд не-
обмеженого кола юридичних осiб (крiм банкiв) i фiзичних осiб; 

2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 
банкiвських металах, крiм рахункiв банкiв;

3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi 
рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд iменi, на умовах та на ризик Бан-
ку, крiм операцiй з банками.

3.2. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати клiєнтам наступнi 
фiнансовi послуги:

1) випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або 
їх обслуговування, iншi форми забезпечення розрахункiв;

2) виконання функцiй страхового посередника;
3) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi 

за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконан-
ня таких вимог та прийом платежiв (факторинг).

3.3. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, 
виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку 
мала право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:

1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 

обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти Банку;

3) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй 
валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України, крiм рахункiв 
банкiв;

4) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку 
України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України); 

5)торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України, крiм 
операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України;

6) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку 
України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України).

3.4. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати також дiяльнiсть 
щодо:

1) зберiгання цiнностей, надання в майновий найм (оренду) 
iндивiдуального банкiвського сейфа; 

2) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
3) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї кас готiвковими кошта-

ми, банкiвськими металами та iншими цiнностями;
4) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї банкоматiв;
5) здiйснення операцiй з купiвлi/продажу готiвкових коштiв в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi, iнших операцiй з готiвкою;
6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських 

та iнших фiнансових послуг;
7) реалiзацiї пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет;
8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
9) приймання пiд заставу та вiдчуження ювелiрних i побутових виробiв з 

дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння;
10) стягнення (збору) проблемної заборгованостi боржникiв.

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

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

_______ Лавренчук Володимир миколайович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.11.2014

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РАйффАйЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВИШНІВ-
СЬКИй ЛИВАРНо-КоВАЛЬСЬКИй ЗАВоД» (код за  
ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл.,  
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон 
(факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.vlkz.com.ua. Вид особливої ін-
формації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 25.11.14р. повноваження дирек-

тора Баєва Сергія Олександровича подовжено до 30.04.15р. в зв’язку з за-
кінченням терміну повноважень. Баєв С.О. володіє часткою в статутному 
капіталі - 10,52155 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис. Директор Баєв С.О. підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з 
законодавством, 25.11.2014р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПоВІДомЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «СоЛДІ І Ко»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛДІ І КО» (код за  
ЄДРПОУ 23162981), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Си-
рецька будинок 28/2, повідомляє про проведення загальних зборів  
акціонерів, які відбудуться 30 грудня 2014 року за адресою: м. Київ, 
вул. Сирецька 28/2, зал для перемовин.

Початок зборів об 11год.00хв., початок реєстрації акціонерів та їх 
представників, що прибули на збори, о 10год.00хв., закінчення реєстра-
ції о 10год.45хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення 
зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. 
Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також 
доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, 
складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24 грудня 2014р.

До порядку денного Загальних зборів включено наступні 
питання:

Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 1. 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

Обрання робочої Президії Загальних зборів акціонерів Товари-2. 
ства. 

Затвердження звіту Генерального директора за 9 місяців 2014р. 3. 
Затвердження звіту та балансу за 9 місяців 2014р. 4. 
Про розподіл прибутку за 9 місяців 2014р. 5. 
Про передачу (відступлення) та/або затвердження передачі кор-6. 

поративних прав та прав інтелектуальної власності. 
Про збільшення розміру Статутного капіталу.7. 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Сирецька 28/2, кімната для переговорів. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – генеральний директор Приватного акціонерного товариства 
«СОЛДІ І КО» Бондаренко І.В..

Довідки за телефонами: +38 044 591 5315, +38 044 591 5316

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
АКцІоНЕРНИй БАНК «ПІВДЕННИй»

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство Акціонерний банк «Південний»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне 

товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20953647
1.4. Місцезнаходження емітента: 65059, м. одеса, вул. Краснова 6/1.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 757-92-28, 

757-92-22 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: olga.sapega@pivdenny.ua
1.7.Веб-сайт емітента: bank.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://stockmarket.gov.ua
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про рішення емітента 

про утворення, припинення його філій, представництв
2.Текст Повідомлення:

Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства Акціонер-
ний банк «Південний» (протокол №46 від 24.11.2014р.) з метою оптимі-
зації організаційної структури, підвищення ефективності діяльності під-
розділів банку в регіонах, прийнято рішення закрити (ліквідувати) 
наступні філії банку:

- філію Акціонерного банку «Південний» в м. Києві (місцезнаходжен-
ня: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,74). Філія виконувала банківські 
операції відповідно до Положення про філію Акціонерного банку «Пів-
денний» в м. Київ;

- філію Акціонерного банку «Південний» в м. Львів (місцезнаходжен-
ня: 79013, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,11). Філія виконувала бан-
ківські операції відповідно до Положення про філію Акціонерного банку 
«Південний» в м. Львів;

- філію Акціонерного банку «Південний» в м. Одеса (місцезнахо-
дження: 65086, м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 74). Філія ви-
конувала банківські операції відповідно до Положення про філію Акціо-
нерного банку «Південний» в м. Одеса;

- філію Акціонерного банку «Південний» в м. Ізмаїл (місцезнахо-
дження: 68601, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова,72). Філія вико-
нувала банківські операції відповідно до Положення про філію Акціо-
нерного банку «Південний» в м. Ізмаїл.

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 
Акціонерного банку 
«Південний»                                            Худіяш Людмила Іванівна

         м.П. Підпис                          26.11.2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо

АКцІоНЕРНИй БАНК «ПІВДЕННИй»
Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство Акціонерний банк «Південний»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20953647
1.4. Місцезнаходження емітента: 65059, м. одеса, вул. Краснова 6/1.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 757-92-28, 

757-92-22 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: olga.sapega@pivdenny.ua
1.7.Веб-сайт емітента: bank.com.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://stockmarket.gov.ua/
db/xml/news/

1.9. Вид особливої інформації: Про зміну складу посадових осіб 
емітента

2.Текст Повідомлення:
Наказом Голови Правління банку № 678-к від 26.11.2014 р.
Посадова особа Трижичинська Ірина Євгенівна (паспорт: серія КМ 

номер 357053 виданий 30.11.2005 р. Київським РВ ОМУ УМВС в 
Одеській області), яка займала посаду Головний бухгалтер, припини-

ла повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000015%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 11 місяців.
Наказом Голови Правління банку № 678-к від 26.11.2014 р.
Посадова особа - Член правління - Ковальонок Людмила Володи-

мирівна (паспорт: серія КК номер 059781 виданий 24.07.1998 р. Цен-
тральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області), призначена (пе-
реведена) на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1512%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: За-

ступник Голови Правління Акціонерного банку «Південний», Головний 
бухгалтер Акціонерного банку «Південний».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,1512% акцій 
банку.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

Голова Правління Акціонерного банку 
«Південний»                                        Худіяш Людмила Іванівна
                                               підпис                                26.11.2014р.

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

особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЛАНТмАННЕН АКСА»

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 08300, м.Бориспiль, вул.Привокзальна, буд.3

4. Код за ЄДРПОУ: 00378537
5. Міжміський код та телефон, факс: 0443717809 0443717808
6. Електронна поштова адреса: irina.pronina@ipro.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-

млення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії 26.11.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПоУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

25.11.2014 припинено повноваження Голова 
Наглядової ради

Джим Трудслев немає немає 
немає

0

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Джим Трудслев припиняє повноваження з 25.11.2014 р. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному фонді товариства 0% голосуючих акцій. 
Рішення прийнято Наглядовою радою згідно власної заяви Джима Трудслева про припинення повноважень члена Наглядової ради з 25.11.2014 р. за 
власним бажанням, що надійшла за 2 тижні до дати припинення. Займав посаду 7 років. 
25.11.2014 обрано Голова 

Наглядової ради
Мiхаель Сiгсфорс немає немає  

немає
0

Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Мiхаель Сiгсфорс, резидент Швеції, обраний (призначений) 25.11.2014 р., у зв’язку iз припиненням повнова-
жень Головою Наглядової ради Джимом Трудслевом за власним бажанням. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному фонді товариства 0% голосуючих акцій. Призначено до 
кінця дії поточного складу Наглядової ради. Посаду члена Наглядової ради ПАТ «Лантманнен Акса» обіймала ця особа з 15.04.2010 р. Рішення 
прийнято Наглядовою радою, протокол № 21/14 вiд 25.11.2014 р. згідно порядку денного. 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

З повагою, Генеральний директор           І.І. Червак

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №105

Загальних зборів учасників 
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

«27» листопада 2014 р.
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію 
ПАйоВоГо ІНВЕСТИцІйНоГо фоНДУ 

«оТП ЗБАЛАНСоВАНИй» ДИВЕРСИфІКоВАНоГо 
ВИДУ ІНТЕРВАЛЬНоГо ТИПУ ТоВАРИСТВА 

З оБмЕЖЕНою ВІДПоВІДАЛЬНІСТю 
«КомПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ 

«оТП КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПоУ 35290039) (далі – «фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що загальними зборами учасни-
ків ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (протокол № 105 від 27 листопада 2014 року) 
було прийнято рішення про ліквідацію Фонду, у зв’язку з закінченням стро-
ку, на який його було створено.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами
Пайового інвестиційного фонду «ОТП Збалансований» диверсифіковано-

го виду інтервального типу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ОТП Капітал» своїх вимог у зв’язку з 

прийняттям рішення про його ліквідацію 
(протокол № 105 від 27 листопада 2014 р. загальних зборів учасників 

ТОВ «КУА «ОТП Капітал»)

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починаєть-1. 
ся з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друковано-
му органі цього Порядку та триває до 

29.12.2014 року. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі 2. 
кредитори Пайового інвестиційного фонду «ОТП Збалансований» дивер-
сифікованого виду інтервального типу Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» письмово під-
твердили відсутність вимог до Фонду у зв’язку з прийняттям рішення про 
його ліквідацію.

Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідацій-3. 
ної комісії за місцезнаходженням Фонду із додаванням документів, які під-
тверджують наявність у кредитора таких вимог, оформлених належним 
чином відповідно до чинного законодавства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затверджен-4. 
ню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформлен-
ням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.

На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією 5. 
рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна 
комісія повідомляє такого кредитора особисто за адресою вказаною в за-
яві кредитора.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: м. Київ, 6. 
вул. Кутузова, буд. 12, тел./ факс (044) 492 34 69

Голова Ліквідаційної комісії
ПІф «оТП Збалансований»
ТоВ «КУА «оТП Капітал» __________________ овчаренко Г.о.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №228, 28 листопада 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРУБНИй ЗАВоД «ТРУБоСТАЛЬ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ 13548581. 
3. Місцезнаходження 11500 Житомирська обл., м. Коростень вул. Шатри-
щанська, буд.65. 4. Міжміський код, телефон та факс 04142 3-22-22, 04142 
3-22-22. 5. Електронна поштова адреса andreeva@steelpіpe.com.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.trubostal.net. 7. Вид особливої 
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради 25 листопада 2014 року (Протокол  

№ 25/11-1 засідання Наглядової ради від 25.11.2014 р.) припинено повно-
важення (відкликано, звільнено з роботи) 25.11.2014 р. виконуючого 
обов’язки Генерального директора Вагнера Андрія Олександровича за 
угодою сторін, згідно ст.36 п.1 КЗпП України. Часткою в статутному капіта-
лі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. На даній посаді перебував з 31.01.2014 р. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради 25 листопада 2014 року (Протокол  
№ 25/11-1 засідання Наглядової ради від 25.11.2014 р.) обрано (прийнято 
на роботу) з 26.11.2014 р. на посаду виконуючого обов’язки Генерального 
директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРУБНИЙ ЗА-
ВОД «ТРУБОСТАЛЬ» Дзюбу Володимира Вікторовича строком до 01 лю-
того 2015 року включно. Часткою в статутному капіталі Емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші 
посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - начальник корпоратив-
ного відділу ТОВ «МД Істейт», начальник відділу збуту ТОВ «МД Істейт», 
начальник відділу продаж ТОВ «ТД Схід-Капітал», директор з виробни-
цтва ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь». Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних.

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. Виконуючий обов’язки Генерального директора Дзюба Воло-
димир Вікторович, 26 листопада 2014 року

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“ЖИТомИРСЬКИй мАСЛоЗАВоД”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
"Житомирський маслозавод"

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002 м. Житомир вул. І. Гонти, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 422902 0412 422902
5. Електронна поштова адреса ztm@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

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

2. Текст повідомлення
Мошківський Віктор Володимирович звільнений з посади головного 

бухгалтера згідно з наказом генерального директора Товариства №196-к 
від 26.11.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних даних, керуючись ст. 32 Конституції України. Часткою в статутно-
му капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На даній посаді перебував з 27.08.2014 р.

Мошківський Віктор Володимирович призначений головним бухгалте-
ром згідно з наказом генерального директора Товариства №196/1-к від 
26.11.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 
даних, керуючись ст. 32 Конституції України. Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі  
Емітента не володіє. Згідно з умовами строкового трудового договору при-
значений на посаду головного бухгалтера на термін з 27.11.2014 р. по 
26.02.2015 р. Протягом останніх 5 років займав посади начальника відділу 
аудиту, директора, головного бухгалтера.

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. Голова правління                         Рудь Петро Володимирович, 
26.11.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗЛАТоБАНК», 

надалі – Банк, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельниць- 
кого, 17/52, повідомляє про внесення змін до порядку денного За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 грудня 2014 року  
о 13-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52,  
5-й поверх, конференц-зал (Публікація порядку денного була опу-
блікована у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку № 211 від 05.11.2014 року). 

Порядок денний Загальних зборів акціонерів доповнити 
наступними питаннями:

3) Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.

4) Про приватне розміщення акцій Банку та затвердження прото-
колу рішення про приватне розміщення акцій. 

5) Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено 
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розмі-
щення.

6) Про визначення уповноваженого органу Банку.
Довідки за телефоном: (044) 495-81-66, посадова особа, відпові-

дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – началь-
ник Юридичного департаменту, член Правління Боровська Н.В.

 Спостережна рада АТ «ЗЛАТоБАНК»

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «БАНК ПРофЕСІйНоГо 

фІНАНСУВАННЯ»!
Повідомляємо Вас, що 29 грудня 2014 року о 12:00 за київським ча-

сом відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО акці-
онерного товариства «Банк Професійного Фінансування» (скорочене най-
менування - ПАТ «ПРОФІН БАНК», код за ЄДРПОУ 09806437, 
місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69), надалі за 
текстом – «Банк», за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69 
(приміщення центрального офісу Банку, кімната для переговорів № 9).

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:30 за київським 
часом за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69 (приміщення 
центрального офісу Банку, рецепція). Для участі у зборах акціонерам по-
трібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представ-
никам акціонерів додатково – довіреність, оформлену згідно з чинним за-
конодавством. 

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть звертатися за адре-
сою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 69 (відповідальна посадова 
особа – член Спостережної ради Чорна Л.В.). Час роботи – з понеділка по 
п’ятницю з 10 по 17 годину (перерва – з 13 по 14 годину). Відповідні доку-
менти на підставі письмової вимоги акціонера надсилатимуться або нада-
ватимуться йому в електронному вигляді. 

Телефон для довідок: (044) 486-03-23.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, 23 грудня 2014 року.
ПоРЯДоК ДЕННИй: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.
3. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради та 

обрання нових Голови та членів Спостережної ради Банку.
4. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії та об-

рання нових Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та чле-

нами Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та чле-

нами Ревізійної комісії Банку.
7. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових до-

говорів з Головою та членами Спостережної ради та Ревізійної комісії Банку.
8. Затвердження кошторису на забезпечення діяльності Спостережної 

ради та встановлення розміру винагороди Голови та членів Спостережної 
ради Банку за цивільно-правовими договорами. 

9. Затвердження кошторису на забезпечення діяльності Ревізійної ко-
місії та встановлення розміру винагороди Голови та членів Ревізійної комі-
сії Банку за цивільно-правовими договорами.

10. Зміна найменування Банку.
11. Затвердження змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ».
Спостережна рада ПАТ«ПРофІН БАНК»
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№228, 28 листопада 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АВТоПАРК №12310»

Ідентифікаційний код юридичної особи – 32372422
Місцезнаходження: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя,  

вул. Верхня, б. 3
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПАРК №12310» (далі – 

Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 22 грудня 2014 року об 11-00.

Місце проведення Зборів: Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Хортицьке шосе, буд. 3, зала засідань.

Реєстрація учасників Зборів Товариства буде здійснюватись з 10-00 
години до 10-45 години, в день та за місцем проведення Зборів. Для 
реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином 
оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах – 24 година 00 хвилин 16 грудня 2014 р.

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку голосування та регламенту Зборів.
4. Затвердження звіту комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПАРК №12310».
5. Затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи, яка уповноважена на підписання Статуту 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОПАРК 
№12310» від імені акціонерів (учасників) Товариства.

7. Про надання повноважень від імені Товариства щодо надання до-
кументів на проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів 
ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку денного (у тому числі й з проектом плану 
перетворення та поясненням до нього). Особисто з документами (мате-
ріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у робочі дні з 
10-00 до 16-00 (без перерви на обід) за адресою: Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. Верхня, буд. 3, офіс № 3. Для ознайомлення з доку-
ментами (матеріалами) акціонеру необхідно пред’явити документ, що 
посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представнику 
акціонера – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує 
повноваження представника акціонера на право ознайомлення з доку-
ментами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодав-
ства. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
(матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, посадова особа Товариства – голова комісії з припинен-
ня Квасов Олександр Анатолійович. В день проведення Зборів з доку-
ментами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись 
у місці проведення Зборів.

Довідки за телефоном: (061) 2225377.
Голова Комісії з припинення ПрАТ «АВТоПАРК №12310»

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПоЛIССЯ» 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Полiсся»; 13575908; 11031, Житомирська обл., Олевський р-н,  
с. Варварiвка, вул. Калiнiна, 102; 04135-96-146

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:  27.11.2014 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: polissya.besaba.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фір-
ма «Основа», 30853920

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 30.08.2013 р. Порядок 
денний: 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження процедурних 
питань. 2. Затвердження річних результатів діяльності товариства (фінан-
сової звітності). 3. Затвердження звітів і висновків ревізора. 4. Затвер-
дження порядку розподілу прибутку та про порядок покриття збитків за 
2012 р. 5. Відкликання та обрання виконавчого органу наглядової ради та 
ревізора. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів). 7. Прийняття рішення щодо часткової передачі бу-
дівлі адмінприміщення з господарськими будівлями для надання житла 
працівникам товариства. Всi питання розглянуто, рiшення прийнятi одно-
голосно «ЗА» - 1581347 голосiв, що складає 100% вiд присутнiх на зборах. 
Змiн до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не було. Особи не 
iнiцiювали проведення позачергових зборiв.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
основні показники 

фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 
підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 564.1 820.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 451.0 447.9
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Виробничі запаси 59.5 17.9
Сумарна дебіторська заборгованість 26.9 347.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 26.7 8.1
Власний капітал 344.8 462.0
Статутний капітал 538.6 538.6
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

-322.4 -205.2

Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- --
Поточні зобов'язання і забезпечення 219.3 358.9
Чистий прибуток (збиток) -117.2 0.7

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«фАРмАцЕВТИЧНА фІРмА «ДАРНИцЯ» 

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» 
2. Код за ЄДРПОУ
00481212
3. Місцезнаходження 
02093 м. Київ вул. Бориспільська, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс 
0(44) 207-73-03 0(44) 207-73-17
5. Електронна поштова адреса 
fin@darnitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

На підставі рішення Наглядової ради 26.11.2014 року (Протокол № 8 від 

26.11.2014 року) припинено повноваження Тимчасово виконуючого 
обов'язки Генерального директора Шевчука Дмитра Миколайовича. Не на-
дав згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володіє 0,000% в 
статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого перебував на посаді з 18.11.2014р.  по 26.11.2014р.  
включно. Замість Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директо-
ра повноваження, якого припинено Протоколом № 8 від 26.11.2014 року  
нікого не призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 26.11.2014 року (Про-
токол № 25 від 26.11.2014 року) припинено повноваження члена Наглядо-
вої ради Козловської Світлани Василівни. Не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Частка, якою володіє 1,209% в статутному капіталі емі-
тента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом 
якого перебувала на посаді 2 роки 5 місяців. Замість члена Наглядової 
ради повноваження, якої припинено нікого не призначено (обрано).

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

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

________ Козловська Світлана Василівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 27.11.2014 року

(дата) 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої  інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "БАНК ВОСТОК";

2. Код за ЄДРПОУ: 26237202;
3. Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24
4. Міжміський код та телефон, факс: (0562) 333-410, (0562) 333-452;

5. Електронна поштова адреса: bank-cb@bankvostok.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.bankvostok.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

конодавством. 
Т.в.о.Голови Правління ПАТ "БАНК ВОСТОК" Путря Вікторія Іванівна, 27.11.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ВОСТОК”

Дата
прийняття
рішення

Зміни (призначено,
звільнено, обрано

або припинено
повноваження)

Посада
Прізвище, ім‘я, по батькові або
повне найменування юридичної

особи

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

25.11.2014 р. припинено
повноваження Голова Ревізійної комісії Диль Ірина Леонідівна

паспорт серії СО № 971737, виданий
Деснянським РУ ГУ МВС України в

м.Києві 28.05.2002
0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Акціонером 25.11.2014 р. Припинення повноважень  посадової особи виконано на підставі Рішення
Акціонера №2 від 25.11.2014р. Посадова особа Диль Ірина Леонідівна (паспорт: серія СО номер 971737 виданий 28.05.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС
України в м.Києві, яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з березня 2013р.

25.11.2014 р. припинено
повноваження Член Ревізійної комісії Потока Валерій Миколайович

Паспорт серії АЕ № 576729, виданий
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області 04.04.1997

0

Рішення про припинення повноважень прийнято Акціонером 25.11.2014 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення
Акціонера №2 від 25.11.2014 р. Посадова особа Потока Валерій Миколайович (паспорт: серія АЕ номер 576729 виданий 04.04.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з вересня 2012 р.

25.11.2014 р. обрано Голова Ревізійної комісії Диль Ірина Леонідівна
паспорт серії СО № 971737, виданий
Деснянським РУ ГУ МВС України в

м.Києві 28.05.2002
0

Рішення про обрання прийнято Акціонером 25.11.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення Акціонера №2 від 25.11.2014 р.. Диль
Ірина Леонідівна (паспорт: серія СО номер 971737 виданий 28.05.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обрано на посаду Голова
Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу внутрішнього аудиту ЗАТ «Фоззі-Рітейл»,
начальник відділу внутрішнього аудиту ЗАТ «Фоззі». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

25.11.2014 р. обрано Член Ревізійної комісії Потока Валерій Миколайович
Паспорт серії АЕ № 576729, виданий
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області 04.04.1997

0

Рішення про обрання прийнято Акціонером 25.11.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення Акціонера №2 від 25.11.2014 р. Потока
Валерій Миколайович (паспорт: серія АЕ номер 576729 виданий 04.04.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано
на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник контрольно-ревізійного управління ТОВ
«Фоззі-Фуд», керівник контрольно-ревізійного відділу ЗАТ «Фоззі Ритейл», керівник контрольно-ревізійного відділу ЗАТ «Фоззі». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцIо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БГ БАНК».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20717958.
1.3. Місцезнаходження емітента: 04112 Київ Дегтярівська, 48.
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 590-09-24.
1.5. Електронна поштова адреса емітента: info@bgbank.com.ua.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bgbank.com.ua. 
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Правління, що прийнято замість спостережної ради 
ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №157 вiд 13.11.2014р.) Лінкевича 
Сергія Анатолійовича (паспорт серії СК № 179957, виданий Бориспіль-
ським МРВ ГУ МВС, 29.05.1996р.) призначено на посаду заступника Голо-
ви Правління, члена Правління ПАТ «БГ БАНК» з 25.11.2014р. Посадова 
особа призначена на посаду на строк не бiльше як на 5 рокiв, вiдповiдно до 
п.13.6 Статуту ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi 
обiймав наступнi посади: заступник начальника відділення №30 ПАТ «МЕ-
ТАБАНК», начальник відділення №25 ПАТ «МЕТАБАНК», комерційний ди-
ректор ТОВ «УСП Україна», директор ТОВ «АРАТТА ПРОЕКТ» . Не володіє 
акціями ПАТ «БГ БАНК».

На пiдставi рiшення Правління, що прийнято замість спостережної 
ради ПАТ «БГ БАНК» (Протокол засiдання №157 вiд 13.11.2014р.) Сич 
Олену Миколаївну (паспорт серії СН № 410944, виданий Мінським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві, 11.02.1997р.) призначено на посаду началь-
ника Відділу фінансового моніторингу ПАТ «БГ БАНК», працівником від-
повідальним за проведення фінансового моніторингу в ПАТ «БГ БАНК» 
та про обрання її членом Правління ПАТ «БГ БАНК» з 25.11.2014р. По-
садова особа призначена на посаду на строк не бiльше як на 5 рокiв, 
вiдповiдно до п.13.6 Статуту ПАТ «БГ БАНК». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: старший менеджер управ-
ління фінансового моніторингу та комплаєнсу ПАТ  «АСТРА БАНК», за-
ступник начальника управління фінансового моніторингу і комплаєнсу 
ПАТ «АСТРА БАНК», начальник Управління фінансового моніторнигу 
ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ». Не володіє акціями ПАТ «БГ 
БАНК».

3. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Т.в.о. Голови Правлiння осипенко А.В.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.11.2014

(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«ДЕКоРАТИВНІ – КУЛЬТУРИ»

(далі – Товариство, місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., 
м. Херсон, вул. Паровозна, код ЄДРПОУ 03355413)
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться 29 грудня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Паровозна, приміщення їдальні.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 24-та година 23.12.2014 р.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 
лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про діяльність Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків 

та порядку виплати дивідендів.
основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника
Період, станом 
на кінець року

2012 рік 2013 рік
Усього активів 276 350
Основні засоби 102 102
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 5
Сумарна дебіторська заборгованість 167 240
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1219) (1256)
Власний капітал -431 -467
Статутний капітал 585 585
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов’язання 707 817
Чистий прибуток (збиток) (36) (581)
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

2340800 2340800

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів 29 грудня 2014 року з 10:25 до 10:55. Для участі в загальних 
зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. 
Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та 
довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності 
до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися 
з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публіка-
ції даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з по-
неділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 
кабінет Директора за заявою на ім‘я Директора Товариства. В день проведення 
загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:25 до 10:55.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – 
Дрейман Надія Лазарівна. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (0552) 41 56 39.

НОВИНИ

Рынок акций Украины в среду еще один 
день провел в боковике

Рынок акций Украины, минуя утренний крат-
косрочный провал, в среду еще один день провел в 
боковике: индикатор «Украинской биржи» (УБ) про-
сел на 0,13% — до 987,03 пункта, индекс ПФТС — на 
0,1%, до 981,48 пункта.

Капитализация ценных бумаг на ПФТС снизилась 
0,44% — до 168,283 млрд грн.

Объем торгов на УБ составил 20,1 млн грн, в том чис-
ле акциями — 19,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 317 млн грн, в том 
числе акциями — 7,7 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели 
бумаги Алчевского меткомбината (-2,7%), Авдеевского 
коксохимзавода (-2,39%) и Райффайзен Банка Аваль 
(-0,79%).

Лучший рост показали акции Енакиевского метзавода 
(+4,56%). Рост остальных индексных акций не превышал 
1%.

Тройку лидеров роста на ПФТС составили бумаги 
«Донбассэнерго» (+5,82%), «Укртелекома» (+4,9%) и 
«ДТЭК Захидэнерго» (+2,36%).

Худшая динамика зафиксирована по акциям Стаха-
новского вагоностроительного завода (-11,32%) Алчев-
ского меткомбината (-4,52%) и Харцызского трубного за-
вода (-3,24%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду подскочил на 3,61% — до 224,56 пункта. Объем 
торгов индексными акциями составил 6,96 млн злотых 
(30,9 млн грн).

Локомотивом роста выступили акции «Кернела», курс 
которых подскочил на 9,06% на фоне обнародования в 
среду хорошей финансовой отчетности.

На волне покупок также заметно подорожали акции 
«Агротона» (+5,88%), «Милкиленда» (+3,68%) и агро-
холдинга ИМК (+2,4%).

Подешевели акции «Астарты» (-6,81%) и «Овостара» 
(-0,01%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, украин-
ский рынок акций в среду продемонстрировал символи-
ческое снижение. Торговая активность, типично для 
последних дней, держалась на низком уровне.

В.Иванишин прогнозирует на четверг сохранение 
вялых торгов и низкой волатильности.

Комментируя внушительный рост в среду акций 
«Кернела», аналитик инвесткомпании «Арт Капитал» 
Андрей Патиота отметил, что агрохолдингу удалось 
улучшить операционную рентабельность во всех 
ключевых сегментах благодаря благоприятной 
рыночной конъюнктуре. В то же время положительный 
скачок показателей можно расценивать как одноразо-
вую прибыль, бонус к и так сильным финансовым ре-
зультатам первого квартала.

Рынок акций Украины начал торги 
в четверг ростом, индекс УБ 

подкрадывается к 1000п
Рынок акций Украины в четверг утром предпринял 

попытку роста, несмотря на отсутствие какой-либо ново-
стной поддержки: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 
11:00 кв повысился на 0,67% — до 993,62 пункта, индекс 
ПФТС — на 0,31%, до 382,68 пункта.

В индексе УБ почти все индексные акции находились 
в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бу-
маги Енакиевского метзавода (+6,71%), Авдеевского 
коксохимзавода (+4,16%) и «Азовстали» (+1,84%).
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НОВИНИ

В «красной зоне» пребывали в одиночестве акции 
Крюковского вагоностроительного завода (-0,69%).

Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста на-
ходились бумаги концерна «Стирол» (+9,14%), Ясинов-
ского коксохимзавода (+3,28%) и Авдеевского коксохим-
завода (+2,23%).

Дешевели акции Стахановского вагоностроительного 
завода (-4,28%), Алчевского меткомбината (-2,7%) и Укр-
соцбанка (-0,97%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончаренко, после без-
успешной попытки «медведей» днем ранее опустить индекс 
УБ к 950 пунктам, в четверг очередь за «быками» — про-
тестировать уровень 1000 пунктов.

Тем не менее, добавил он, предпосылок к установлению 
на украинском фондовом рынке долгосрочного роста пока 
нет. «Возможный в четверг рост, скорее всего, будет 
спекулятивным отскоком вверх», — считает С.Гончаренко.

«Индекс УБ в последние торговые сессии ведет себя 
очень спокойно, мало изменяясь по результатам торгов. 
Складывается впечатление, что участники рынка нашли 
какую-то нижнюю опору, расслабились, и решили дать 
себе передышку», — полагают аналитики инвесткомпа-
нии «КИНТО».

На этом фоне, они считают, что вряд ли стоит 
рассчитывать в четверг на значительные изменения ко-
тировок на украинском рынке акций. «Рынок, вероятно, 
будет двигаться в боковике без существенных измене-
ний, если не считать краткосрочные колебания», — про-
гнозируют эксперты.

По словам руководителя направления по работе с 
VIP-клиентами инвесткомпании «Драгон Капитал» Вя-
чеслава Орлюка, среди внешних новостей в четверг 
основное внимание инвесторов будет приковано к стар-
тующему в Вене заседанию стран ОПЕК.

«Похоже, внутри участников нет единства и согласия 
по ряду ключевых вопросов, рынок считает, что добыча 
нефти останется на прежнем уровне и поэтому сполза-
ние котировок марки Brent до $76 за баррель никого не 
удивляет», — сказал он.

Доллар стабилен в паре с евро, дешевеет 
к иене 3-ю сессию подряд

Курс доллара США к евро стабилен в ходе торгов в 
четверг, но при этом дешевеет к иене третью сессию по-
дряд, сообщает агентство Bloomberg.

Финансовые рынки США в четверг закрыты в связи с 
празднованием Дня благодарения.

Евро на 9:15 мск стоил $1,2509 по сравнению с $1,2506 
на закрытие североамериканского рынка во вторник.

Курс японской валюты к доллару США к этому времени 
составил 117,32 иены против 117,73 иены на конец 
предыдущей сессии, за которую доллар подешевел на 0,2%. 
Евро в паре с иеной опустился со 147,24 до 146,75 иены.

Индекс макроэкономических сюрпризов Citi, отслежи-
вающий, в какую сторону и насколько статданные откло-
нились от прогнозов аналитиков, упал в среду до 6,2 
пункта — минимума с 25 августа, тогда как еще накануне 
он равнялся 16,4 пункта.

Обнародованные 27 ноября данные по экономике 
США были неоднозначными, но многие из них, в том 

числе по рынку жилья и заказам на капитальное обору-
дование, оказались слабее ожиданий.

В Европе в четверг ожидается публикация данных о 
доверии к экономике валютного блока, а также безрабо-
тице и инфляции в Германии.

Нефть обновила минимумы за 4 года 
перед встречей оПЕК, Brent опустилась 

ниже $76,5
Цены на нефть в четверг падают, обновляя 

минимальные значения за четыре года, перед встречей 
представителей Организации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) в Вене, сообщает агентство Bloomberg.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 9:00 мск в четверг снизились в цене 
на $1,28 (1,65%) — до $76,47 за баррель. К закрытию 
рынка в среду стоимость фьючерсов упала на $0,58 
(0,74%) и составила $77,75 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опусти-
лась к этому времени на $0,98 (1,33%) — до $72,71 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракт поде-
шевел на $0,40 (0,54%), до $73,69 за баррель.

По словам министра нефти Саудовской Аравии Али ан-
Нуайми, падение цен выправится само по себе, а страны 
Персидского залива достигли консенсуса по вопросам 
добычи. Он заявил, что государства ОПЕК «займут единую 
позицию», но не уточнил, какой именно будет эта позиция.

По данным источников The Wall Street Journal, страны-
члены ОПЕК склоняются к компромиссу, в рамках кото-
рого на предстоящем в четверг заседании будет принято 
решение о более жестком соблюдении установленных 
организацией квот на добычу нефти. На практике, по 
оценке специалистов ОПЕК, это будет означать сниже-
ние производства сырья примерно на 300 тыс. баррелей 
в сутки (б/с) по сравнению с октябрьским уровнем, когда 
картель превышал квоты пятый месяц подряд.

Биржи США будут закрыты в четверг в связи с празд-
нованием Дня благодарения.

Индекс потребительского доверия в США 
в ноябре вырос меньше прогнозов

Индекс потребительского доверия в США в ноябре 
2014 года вырос до 88,8 пункта с октябрьского уровня в 
86,9 пункта, согласно окончательным данным Мичиганско-
го университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индикатора было пересмотрено в сторону 
понижения по сравнению с предварительной оценкой, 
составлявшей 89,4 пункта, но осталось максимальным с 
июля 2007 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали улучше-
ния оценки до 90 пунктов.

Более быстрые темпы роста занятости, дешевое то-
пливо и рекордные значения фондовых индексов поддер-
живают оптимизм американских домохозяйств, говорят 
аналитики. Теперь для дальнейшего усиления доверия 
требуется повышения заработной платы, которое поло-
жительно повлияет на потребительские расходы.

«Потребители смотрят в будущее со все большим 
оптимизмом. Экстремальное падение цен на бензин на 
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АЗС сработало как снижение налогов, в результате при-
бавилось количество долларов в потребительских кар-
манах», — сказал экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ в Нью-Йорке Крис Рапки. 

Индекс отношения американских потребителей к теку-
щей финансовой ситуации в этом месяце вырос до 102,7 
пункта по сравнению с 98,3 пункта в октябре, но оказался 
меньше предварительной оценки в 103 пункта.

Показатель потребительских ожиданий на ближайшие 
полгода повысился с 79,6 пункта до 79,9 пункта, хотя ра-
нее сообщалось о значении в 80,6 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспек-
тиву снизились с прошлого месяца: рядовые американцы 
полагают, что в ближайшие 12 месяцев цены вырастут 
примерно на 2,8% против 2,9% в октябре и предвари-
тельной оценки в 2,6%.

В долгосрочной перспективе (горизонт 5 лет) гражда-
не США прогнозируют годовую инфляцию на уровне 
2,6% против 2,8% месяцем ранее.

В настоящее время отметка в 100 пунктов соответ-
ствует уровню доверия 1966 года. Среднее значение 
индикатора во время последней рецессии, начавшей-
ся в декабре 2007 года и продлившейся 18 месяцев, 
составляло 64,2 пункта, а в течение пяти лет до  
нее — 89.

Сводный индекс доверия в еврозоне 
неожиданно вырос в ноябре 

2-й месяц подряд
Сводный индекс делового и потребительского доверия к 

экономике еврозоны вырос в ноябре 2014 года до 
максимальных с июля 100,8 пункта со 100,7 пункта месяцем 
ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Индикатор второй месяц подряд преподносит рынку 
позитивные сюрпризы: аналитики, опрошенные агент-
ством Bloomberg, ожидали снижения показателя в ноя-
бре до 100,3 пункта.

Индекс доверия европейских промышленных компа-
ний поднялся в текущем месяце с минус 5,1 пункта до 
минус 4,3 пункта. Эксперты ожидали снижения этого по-
казателя до минус 5,5 пункта.

Индикатор доверия в сфере услуг остался на уровне 
4,4 пункта при прогнозировавшемся снижении на  
0,4 пункта.

Показатель потребительского доверия в ноябре со-
ставил минус 11,6 пункта против минус 11,1 пункта меся-
цем ранее.

Неожиданный рост индекса доверия позволяет 
рассчитывать на улучшение ситуации в экономике 
еврозоны, отмечают эксперты.

Европейский центральный банк на следующей неде-
ле обнародует обновленные макроэкономические 
прогнозы для стран еврозоны.

Безработица в Германии в ноябре достигла 
рекордного минимума — 6,6%

Количество безработных в Германии снизилось в ноя-
бре 2014 года на 14 тыс. — до 2,87 млн человек, свиде-
тельствуют данные Федерального агентства по трудоу-
стройству ФРГ.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожи-
дали уменьшения числа безработных на 1 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в октябре число 
безработных в ФРГ сократилось на 23 тыс., а не на 22 тыс., 
как сообщалось ранее, а безработица составила 6,6%, что 
является рекордным минимумом с момента воссоединения 
Германии больше двух десятилетий назад, вместо 6,7%.

В ноябре безработица в стране осталась на уровне 
6,6%, тогда как рынок ожидал ее сохранения на ранее 
объявленном октябрьском уровне в 6,7%, который про-
держался с марта по сентябрь.

Экономика Германии вернулась к росту в третьем 
квартале, показатели делового и потребительского до-
верия улучшились в ноябре. Несмотря на это, Бундес-
банк ожидает отсутствия уверенного восстановления до 
конца текущего года.

«Постепенное восстановление в Германии возобно-
вится в предстоящие месяцы, поскольку низкая безра-
ботица и слабый евро поддерживают потребительские 
расходы и экспорт», — заявила старший экономист 
Capital Economics Дженнифер Маккьюн.

Количество безработных в Западной Германии сократи-
лось в ноябре на 9 тыс., в Восточной Германии — на 5 тыс.

В докладе Федерального агентства по трудоустрой-
ству отмечается повышенный спрос на кандидатов в 
транспортной отрасли, логистике, розничной торговле в 
связи с предрождественскими распродажами.

Уровень безработицы в Германии почти вдвое мень-
ше, чем в среднем по еврозоне. Октябрьские данные по 
безработице в еврозоне будут опубликованы в пятницу в 
13:00 мск, по оценкам экспертов, она осталась в про-
шлом месяце на уровне 11,5%.

При подготовке раздела «Новости» использо-
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