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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та з метою отримання заува-
жень і пропозицій оголошує про оприлюднення проекту 
рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
13 серпня 2013 року № 1468» (далі — проект регулятор-
ного акта) та аналізу регуляторного впливу цього проек-
ту на офіційному сайті Комісії http://www.nssmc.gov.ua.

Проект регуляторного акта розроблено з метою удо-
сконалення та приведення у відповідність до Закону 
України «Про інститути спільного інвестування» (далі — 
Закон) рішення Комісії від 13 серпня 2013 року № 1468 
«Про затвердження Положення про склад та розмір ви-
трат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту 
спільного інвестування», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03 вересня 2013 року за №1516/24048 
(далі — Рішення), в частині дотримання вимог пункту 
4  частини другої статті 64 Закону, а також у зв’язку з над-
ходженням пропозицій від Української асоціації інвести-
ційного бізнесу.

Так, проектом регуляторного акта абзац вісімнадцятий 
пункту 2 розділу І Положення про склад та розмір витрат, 
що відшкодовуються за рахунок активів інституту спіль-
ного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 
13 серпня 2013 року № 1468, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 03 вересня 2013 року за 

№1516/24048 (далі — Положення), приведено у відпо-
відність до Закону в частині дотримання вимог пункту 4 
частини другої статті 64 шляхом викладення його у такій 
редакції:

«витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників ін-
ституту спільного інвестування та обігу цінних паперів 
інституту спільного інвестування, у тому числі витрати 
на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з 
управління активами для викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування».

Також проектом регуляторного акта доповнено склад 
витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок активів 
ІСІ, витратами на сплату відсотків за кредити, залучені 
компанією з управління активами для венчурного ІСІ. 
При цьому, відповідно до пункту 2 Рішення, зазначена 
норма застосовується виключно до правочинів, укладе-
них до 01 січня 2014 року.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту ре-
гуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку: 01010, м.Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, департа-
мент спільного інвестування та регулювання діяльності 
інституційних інвесторів та на адресу Державної служби 
України з питань регуляторної політики та розвитку під-
приємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої зау-
важення та пропозиції поштою на вищезазначену адресу.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу опри-
люднюється на офіційному веб-сайті Комісії —  
http//www.nssmc.gov.ua.
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Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить 
один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ІнформацІйнІ ПовІДомлення Та 
новини нКцПфр

нКцПфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012 №249, відповідно до пункту 
5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, 
затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 
за №1475/24007, рішення Комісії №669 від 20.05.2014 та 
наданого звіту про досягнення мінімального обсягу акти-
вів закритого недиверсифікованого венчурного пайового 
інвестиційного фонду «Рейз Кепітал» (код за ЄДРІСІ — 
23300225) Тов «КомПанІя З УПравлІння аКТивами 
«ГрІ» (код за ЄДРПОУ — 34953931). Визнано закритий 
недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «Рейз Кепітал» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ГРІ» таким, що відповідає вимогам щодо мі-
німального обсягу активів пайового фонду — розпоря-
дження № 0232-СІ від 21 травня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, відповідно до Рішення Комісії 
від 20.05.2014 №681 та на підставі документів, наданих 
ТОВ «Ритуально-побутове обслуговування «Прикладне 
фото», 04210, м.Київ, вул. Героїв Сталінграда, буд.27 
(код за ЄДРПОУ: 19130107), на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з припиненням ЗАТ «Прикладне фото» (код за 
ЄДРПОУ: 19130107) шляхом перетворення у 
ТОВ «Ритуально-побутове обслуговування «Прикладне 
фото», зупинено обіг акцій ЗаТ «Прикладне фото» — 
розпорядження № 27-Кф-З від 20 травня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
20.05.2014 № 683, п. 4 розділу ІІІ Порядку здійснення 
емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, 
які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи пере-
творення або до яких здійснюється приєднання, затвер-
дженого рішенням Комісії від 09 квітня 2013 року № 520, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 трав-
ня 2013 року за №795/23327, та відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «Київська книжкова фабрика» (03151, 
м.Київ, вул.Ушинського, 40, код за ЄДРПОУ: 02472594), 
зупинено обіг акцій ПаТ «Київська книжкова фабри-

ка» — розпорядження № 26-Кф-З від 20 травня 
2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 №2484, рішення Комісії від 20.05.2014 
№684, розглянувши лист представника за дорученням 
ТОВ «Завод «Вулкан» від 01.04.2014 року №32, лист Го-
ловного управління регіональної статистики Державної 
служби статистики України від 13.09.2013 року  
№23-07/2364, Витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ №168930 
станом на 10.09.2013 щодо юридичної особи ЗАТ «Вулкан-
Правекс», копію листа Відділу державної реєстрації юри-
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців Дніпровського 
району реєстраційної служби Головного управління юсти-
ції міста Києва від 10.10.2013 року №228/5.13, зупинено 
обіг акцій Закритого акціонерного товариства «вулкан-
Правекс» (код за ЄДРПОУ — 30517740) — розпоря-
дження № 25-Кф-З від 20 травня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484, рішення Комісії від 20.05.2014р. №679, пункту 27 
розділу I Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розмі-
ру статутного капіталу акціонерного товариства, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 31 липня 2012 року №1073, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 23 серпня 
2012  року за №1431/21743, пункту 1 розділу IV Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 28 травня 2013 року за 
№822/23354, та відповідно до документів, наданих Публіч-
ним акціонерним товариством «Банк Форум», 02100, 
м. Київ, бульв. Верховної ради, буд. 7, код за ЄДРПОУ: 
21574573, на реєстрацію звіту про результати приватного 
розміщення акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «Банк форум». Тим-
часове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного 
акціонерного товариства «Банк Форум» від 01 жовтня 
2013 року №147/1/2013 — Т, видане Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження № 83-Кф-СТ-а від 20 травня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, рішення Комісії від 20.05.2014р. 
№686, пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 28.05.2013р. за № 822/23354, та відповідно 
до документів, наданих ліквідатором Відкритого акціо-
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нерного товариства комерційного банку «Національний 
стандарт», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, код за  
ЄДРПОУ: 19020301, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску простих іменних акцій 
відкритого акціонерного товариства комерційного 
банку «національний стандарт». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій Відкритого акціонерного товари-
ства комерційного банку «Національний стандарт» від 
02 серпня 2007 року №351/1/07, дата видачі: 22 лютого 
2008 року, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№ 82-Кф-С-а від 20 травня 2014 року.

*   *   *
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 20.05.2014р. №686, 
пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
від 28.05.2013р. за № 822/23354, та відповідно до доку-
ментів, наданих ліквідатором Відкритого акціонерного то-
вариства комерційного банку «Національний стандарт» 
(попереднє найменування — Акціонерний комерційний 
банк «Славутич»), 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, код за 
ЄДРПОУ: 19020301, на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій 
відкритого акціонерного товариства комерційного 
банку «національний стандарт». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій Акціонерного комерційного банку 
«Славутич» від 30 квітня 1999 року №159/1/99, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(дублікат видано Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку 21 грудня 2012р.), анульовано — роз-
порядження №84-Кф-С-а від 20 травня 2014 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Східного територіального управління, що діє 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі — Комісії) № 2484 від 
24.10.2013 року, на підставі п.п.1 п. 1 рішення Комісії від 
23.07.2013 року № 1283 «Про делегування повноважень 
територіальним органам Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку» (зареєстровано в МЮ України 
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922), та п.3 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-

ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354, зупинено обіг акцій у зв’язку з ліквідацією:

- ПраТ завод «муздеталь» (61166, м. Харків, 
вул. Авіаційна, 15, код за ЄДРПОУ — 02968295) — роз-
порядження № 14-CХ-1-З від 20.05.2014 року;

- ПаТ «ХарКІвСЬКе аТП-16358» (61019, м. Харків, 
вул. пр. Ілліча, б. 118-А, код за ЄДРПОУ — 03118914) — 
розпорядження № 15-CХ-1-З від 21.05.2014 року;

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, началь-
ника Дніпровського територіального управління, 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 1 пункту 1 Рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013р. № 1283 «Про делегування повноважень тери-
торіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№  822/23354, зупинено обіг акцій ПриваТноГо аКцІо-
нерноГо ТовариСТва «оКеан» (69063, м. Запоріжжя, 
вул. Гоголя, 32а, код за ЄДРПОУ — 05830798) у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства — розпоряджен-
ня № 10- Дн-1-З від 20.05.2014 року.

нКцПфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку видано ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку:

ТовариСТвУ З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ 
«І-нвеСТ» (04080, м. Київ, вулиця Фрунзе, будинок 1-3, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 36473568) ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: 
брокерської діяльності; дилерської діяльності; у зв’язку із 
закінченням 28.09.2014 строку дії попередньо виданих лі-
цензій серії АВ 493113 від 28.09.2009; серії АВ 493114 від 
28.09.2009 — рішення № 661 від 20 травня 2014 року.

22.05.2014 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.
*   *   *

№ свреєс-
таційний 

номер 
свідоцтва

дата 
включен-

ня

сим-
вол

Код 
ЄДрПоУ

наймену-
вання 

фінансо-
вої 

установи

місцезнахо-
дження

№ 
ліцензії

строк діі 
ліцензії

№ 
сві-
до-

цтва 
КІф

підста-
ва 

заміни 
свідо-
цтва

дата 
заміни 

свідоцтва

підстава 
виклю-
чення з 
реєстру

дата 
виклю-
чення з 
реєстру

1660 01.07.2010 ТОВ 36677943 ТОВ 
«ГАРАНТ-
ЗБЕРІГАЧ» 

01042, м. Київ, 
вулиця Патріса 

Лумумби, 
будинок 5, 
офіс 201

АЕ 
263295

12.10.13-не-
обмежений

зміна 
місцез-
нахо-

дження

08.11.2010 Рішення 
від 

15.04.2014 
№ 499

23.04.2014
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включення до державного реєстру фінансових установ
№ 

сві-
до-

цтва

дата 
включен-

ня

сим-
вол

Код 
ЄДрПоУ

наймену-
вання 

фінансової 
установи

місцезнаходження № ліцензії строк діі 
ліцензії

№ 
сві-
до-

цтва 
КІф

підста-
ва 

заміни 
свідо-
цтва

дата 
замі-

ни 
свідо-
цтва

підста-
ва 

виклю-
чення з 
реєстру

дата 
виклю-
чення з 
реєстру

2210 19.03.2014 КУА 38323522 ТОВ «КУА 
« Імідж 
Фінанс»

04201, м. Київ, 
вул. Кондратюка, 1

АЕ 263185 01.08.2013-не-
обмежений

 

2213 19.05.2014 КУА 38899077 ТОВ «КУА 
« Актуаль 
Кепітал»

02002, Україна, 
м. Київ, вул. Марини 

Раскової, буд. 19 
офіс 505

АЕ 286821 18.02.2014 — 
необмежений

2214 19.05.2014 ТОВ 38511128 ТОВ 
«Інвінтум»

03187, м. Київ, 
проспект Академіка 
Глушкова, буд. 31-А

АЕ 286840 
АЕ 286851 
АЕ 286850

08.04.2014-не-
обмежений 

22.04.2014-не-
обмежений

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВШЛЯХБУД"

(місцезнаходження : 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро-
петровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5 ) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 30.06.2014 року за адресою:  49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для пові-
домлення про проведення позачергових загальних зборів - 23.05.2014 р. 

Початок зборів о 10:00. 
Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення емітента щодо утворення, припинення його

філій, представництв, структурних підрозділів.
3 Обрання комісії з припинення філій, представництв, структурних

підрозділів. 
До дня проведення позачергових  загальних зборів та в день прове-

дення позачергових  загальних зборів акціонери можуть ознайомитись
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових  загальних зборів, у робочий час в робочі дні за
адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індус-
тріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами - Генеральний  Директор - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056)
735-01-16. 

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на позачерго-
ві загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за ад-
ресою проведення позачергових загальних зборів з 09:30 до 09:50. 

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення Зборів 25.06.2014 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИВОРІЖХЛІБ"
код ЄДРПОУ 00381522, 50085, Дніпропетровська область, м.Кривий

Ріг, вул.Георга Отса, 6 (тел./факс (0564)66-10-45, електронна поштова
адреса: dima@krhleb.dp.ua, адрефса сторінки в мережі Інтернет:

www.00381522.smida.gov.ua)
Наказом директора ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" від 20.05.2014 року № 175-к

було призначено головного бухгалтера Курбан Наталію Леонідівну (пас-
порт серії АМ № 913203, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС
України в Дніпропетровській області 24 травня 2002 р.), яка володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї ді-
яльності обіймала наступні посади: бухгалтер АТ "Е.С Сервіслада",  голов-
ний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту юридичних осіб ДПІ Жов-
тневого району м. Кривого, заступник головного бухгалтера ДП "Електро-
техснаб" ЗАТ "Електромашпромсервіс", головний бухгалтер, директор ПП
"Актино", ПП "АВН-БУД", заступник директора з методології бухгалтерсь-
кого обліку ТОВ "Делкон ЛТД",  заступник головного бухгалтера з заробіт-
ної плати ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", аудитор ТОВ
"Молдом", аудитор ТОВ Аудиторська фірма "Форум", головний бухгалтер
ВАТ "Апостоловський комбікормовий завод", головний бухгалтер ТОВ "Лін-
ксервіс". На посаду призначена безстроково. 

Призначена посадова особа непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

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

Директор ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" Фоменко Алла Іванівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФI-
КАЦIЇ "КОЗОВАГАЗ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21131864
Місцезнаходження: 47600, Тернопільська обл. м. Козова, вул. I.Франка, 11
Міжміський код, телефон та факс: (03547) 2-14-26 2-14-71
Електронна поштова адреса: д gaz@ko.te.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - www.kozovagaz.tgaz.te.ua
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

За рішенням Загальних зборів акціонерів Публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї "Козовагаз" від 04.04.2014 ро-
ку (протокол №1 від 04.04.2014 р.) відбулось припинення повноважень  та
обрання персонального складу Наглядової ради. 

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Голова Наглядової Ради Кiбук Люд-
мила Дмитрiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Володiє 62 шт. простих iменних акцiй Товариства, що скла-
дає 2.24% статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували 3 ро-
ки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебування
на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років посадо-
ва особа займала посаду: ПАТ "Тернопiльгаз", головний бухгалтер.  Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Столярська
Надiя Валентинiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Володiє 21 шт. простих iменних акцiй Товариства, що
складає 0.76 % статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували
3 роки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебуван-
ня на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років поса-
дова особа займала посаду: ВАТ "Козовагаз", майстер, Козiвське управ-
лiннi з експлуатацiї газового господарства ПАТ"Тернопiльгаз", майстер.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Ладишко Сте-
фанiя Антонiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Володiє 31 шт. простих iменних акцiй Товариства, що скла-
дає 1.12% статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували 3 ро-
ки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебування
на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років посадо-
ва особа займала посаду: ВАТ "Козовагаз", майстер, Козiвське управлiннi
з експлуатацiї газового господарства ПАТ"Тернопiльгаз", старший май-
стер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Головний бухгалтер Чiх Ярослава Семенiвна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено  з посади головно-
го бухгалтера згідно наказу  №10-к вiд 20.05.2014р. у зв'язку з виходом на
пенсiю. Володiє 104 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає
3.7626 % статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебувала 20 ро-
ків. Протягом 5 років посадова особа займала посаду: ПАТ "Козовагаз",
головний бухгалтер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Олiйник Любов Дмитрiвна  (паспорт: МС 940355 25.12.2002 Козiвським
РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл), акцiями емiтента не володiє.  Призначе-
но на посаду Головного  бухгалтера згідно наказу  №11-к вiд 20.05.2014р.
Протягом 5 років посадова особа займала посаду: бухгалтером ПАТ "Ко-
зовагаз. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова правлiння Столярський Василь Ярославович 22.05.2014

Повідомлення про прийняття рішення про забезпечення існування 
простих іменних акцій

ЗаКриТоГо аКцІонерноГо ТовариСТва 
«ПолТаваКУлЬТТорГ» 

у бездокументарній формі
1. реквізити емітента:
Повне найменування згідно з 
установчими документами

Закрите акціонерне товариство
«Полтавакультторг»

Скорочене найменування ЗАТ «Полтавакультторг»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553095
Місцезнаходження згідно з 
реєстраційними документами

36034, м. Полтава, вул. Половка, 72

Адреса для поштових повідомлень 36034, м. Полтава, вул. Половка, 72
Телефон, факс  (0532) 66-84-44 
2. реквізити випуску іменних акцій документарної форми існуван-
ня, щодо якого прийнято рішення про забезпечення існування 
простих іменних акцій у бездокументарній формі:
Вид/характеристика/серія, 
різновид, тип цінних паперів:

Акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску (дата реєстрації, орган, що 
видав свідоцтво, реєстраційний 
номер випуску):

15.07.1998р.
Полтавське ТУ Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, 
№ 218/16/1/98

Міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів

UA 1603141003

3.реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати 
випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про забезпечення 
існування простих іменних акцій у бездокументарній формі: 
Найменування Публічне акціонерне товариство 

«національний Депозитарій 
України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 

буд.3
5. реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам акцій:
Найменування Товариство з обмеженою 

відповідальністю «менеджмент 
треже трейдинг лімітид»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37440014
Місцезнаходження 36002, м. Полтава, вул. Рози 

Люксембург, буд.72
Телефони контактної особи (05322) 2-56-47
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку-депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної установи

 АЕ № 263255, видана Національ-
ною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 03.09.2013р., 
строк дії ліцензії: з 12.10.2013р.- 
необмежений.

Підтвердженням прав на акції та прав за цінними паперами в бездо-
кументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власни-
ка в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наяв-
ності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

Власнику акцій потрібно укласти договір про обслуговування рахунку в 
цінних паперах з обраною ним депозитарною установою ( у разі відсутнос-
ті такого договору).

Правління ЗаТ «Полтавакультторг». 



№96, 23 травня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«ЧУДнІвСЬКий райаГроХІм»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Чуднів-
ський Райагрохім»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13562159
4. Місцезнаходження: 13224, Житомирська обл., Чуднівський р-н, 

с.  Вільшанка, вул. Шевченка, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (04139) 9-42-75
6. Електронна поштова адреса zhfse@ukrpost.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Чуднівський Райагрохім» від 
20.05.2014р., протокол №4, відбулись зміни у складі посадових осіб:

1. Звільнено, через смерть, з посади директора Ткачук Наталію Віталі-
ївну, п-т ВН №221374, вид. 24.11.2003р. Чуднівським РВ УМВС України в 
Житомирській обл., володіє часткою 31,5577% у СК товариства, на посаді 
перебувала з 04.11.2011р.

2. Припинено повноваження голови Наглядової ради Ткачука Олексан-
дра Вікторовича, паспорт ВМ №066338, вид. 31.01.1996р. Чуднівським РВ 
УМВС України в Житомирській обл., через призначення на посаду дирек-
тора, володіє часткою 27,5716% у СК товариства, на посаді перебував з 
04.11.2011р. Посада голови Наглядової ради вакантна до обрання особи 
загальними зборами.

3. Призначено на посаду директора Ткачука Олександра Вікторовича, 
паспорт ВМ №066338, вид. 31.01.1996р. Чуднівським РВ УМВС України в 
Житомирській обл., володіє часткою 27,5716% у СК товариства, попере-
дня посада: головний інженер ПрАТ «Чуднівський Райагрохім», обраний 
строком на 5 років. Перелічені вище особи непогашеної судимості за по-
садові та корисливі злочини не мають.

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

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

Директор  Ткачук о.в. 

Інформація щодо ліквідації

аКцІонерне ТовариСТво «ЗаКриТий 
неДиверСифІКований 

КорПораТивний ІнвеСТицІйний фонД 
«ІТТ-нерУХомІСТЬ»

(ідентифікаційний код 35235947, код ЄДРІСІ 132831)
(надалі — «Товариство»)

Ліквідаційна комісія Товариства повідомляє, що 16 травня 
2014 року загальними зборами учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ» (Протокол № 12 від 
16.05.2014 року) було прийнято рішення про добровільне припинен-
ня діяльності Товариства до закінчення строку та за згодою всіх учас-
ників Товариства, згідно п. 9.1 Регламенту Товариства та п. 5 розділу 
ІІ Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного 
фонду, затвердженого Рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013 р.

Порядок та строк пред‘явлення кредиторами вимог до Товари-
ства:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів почи-
нається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі цього Порядку та триває 2 (два) місяці.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Лікві-
даційної комісії за місцезнаходженням Товариства із додаванням до-
кументів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, на-
лежно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з 
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісі-
єю рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, 
Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідом-
лення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 03150, 
м.  Київ, вул. Фізкультури, 30, тел. (044) 246-68-41.

Інформація щодо ліквідації

аКцІонерне ТовариСТво «ЗаКриТий 
неДиверСифІКований 

КорПораТивний ІнвеСТицІйний фонД 
«ТранС-ІнвеСТ»

(ідентифікаційний код 35289730, код ЄДРІСІ 132848)
(надалі — «Товариство»)

Ліквідаційна комісія Товариства повідомляє, що 16 травня 2014 року 
загальними зборами учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ТРАНС-ІНВЕСТ» (Протокол № 12 від 16.05.2014 року) 
було прийнято рішення про добровільне припинення діяльності Това-
риства до закінчення строку та за згодою всіх учасників Товариства, 
згідно п. 9.1 Регламенту Товариства та п. 5 розділу ІІ Положення про 
порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвер-
дженого Рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013 р.

Порядок та строк пред‘явлення кредиторами вимог до Товари-
ства:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів почи-
нається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі цього Порядку та триває 2 (два) місяці.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Лікві-
даційної комісії за місцезнаходженням Товариства із додаванням до-
кументів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, на-
лежно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з 
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісі-
єю рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, 
Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідо-
млення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 03150, 
м. Київ, вул. Фізкультури, 30, тел. (044) 246-68-41.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВШЛЯХБУД"

(місцезнаходження : 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро-
петровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5 ) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 30.06.2014 року за адресою:  49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для пові-
домлення про проведення позачергових загальних зборів - 23.05.2014 р. 

Початок зборів о 10:00. 
Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення емітента щодо утворення, припинення його

філій, представництв, структурних підрозділів.
3 Обрання комісії з припинення філій, представництв, структурних

підрозділів. 
До дня проведення позачергових  загальних зборів та в день прове-

дення позачергових  загальних зборів акціонери можуть ознайомитись
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових  загальних зборів, у робочий час в робочі дні за
адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індус-
тріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами - Генеральний  Директор - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056)
735-01-16. 

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на позачерго-
ві загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за ад-
ресою проведення позачергових загальних зборів з 09:30 до 09:50. 

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення Зборів 25.06.2014 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИВОРІЖХЛІБ"
код ЄДРПОУ 00381522, 50085, Дніпропетровська область, м.Кривий

Ріг, вул.Георга Отса, 6 (тел./факс (0564)66-10-45, електронна поштова
адреса: dima@krhleb.dp.ua, адрефса сторінки в мережі Інтернет:

www.00381522.smida.gov.ua)
Наказом директора ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" від 20.05.2014 року № 175-к

було призначено головного бухгалтера Курбан Наталію Леонідівну (пас-
порт серії АМ № 913203, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС
України в Дніпропетровській області 24 травня 2002 р.), яка володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї ді-
яльності обіймала наступні посади: бухгалтер АТ "Е.С Сервіслада",  голов-
ний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту юридичних осіб ДПІ Жов-
тневого району м. Кривого, заступник головного бухгалтера ДП "Електро-
техснаб" ЗАТ "Електромашпромсервіс", головний бухгалтер, директор ПП
"Актино", ПП "АВН-БУД", заступник директора з методології бухгалтерсь-
кого обліку ТОВ "Делкон ЛТД",  заступник головного бухгалтера з заробіт-
ної плати ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", аудитор ТОВ
"Молдом", аудитор ТОВ Аудиторська фірма "Форум", головний бухгалтер
ВАТ "Апостоловський комбікормовий завод", головний бухгалтер ТОВ "Лін-
ксервіс". На посаду призначена безстроково. 

Призначена посадова особа непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

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

Директор ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" Фоменко Алла Іванівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФI-
КАЦIЇ "КОЗОВАГАЗ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21131864
Місцезнаходження: 47600, Тернопільська обл. м. Козова, вул. I.Франка, 11
Міжміський код, телефон та факс: (03547) 2-14-26 2-14-71
Електронна поштова адреса: д gaz@ko.te.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - www.kozovagaz.tgaz.te.ua
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

За рішенням Загальних зборів акціонерів Публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї "Козовагаз" від 04.04.2014 ро-
ку (протокол №1 від 04.04.2014 р.) відбулось припинення повноважень  та
обрання персонального складу Наглядової ради. 

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Голова Наглядової Ради Кiбук Люд-
мила Дмитрiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Володiє 62 шт. простих iменних акцiй Товариства, що скла-
дає 2.24% статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували 3 ро-
ки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебування
на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років посадо-
ва особа займала посаду: ПАТ "Тернопiльгаз", головний бухгалтер.  Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Столярська
Надiя Валентинiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Володiє 21 шт. простих iменних акцiй Товариства, що
складає 0.76 % статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували
3 роки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебуван-
ня на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років поса-
дова особа займала посаду: ВАТ "Козовагаз", майстер, Козiвське управ-
лiннi з експлуатацiї газового господарства ПАТ"Тернопiльгаз", майстер.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Ладишко Сте-
фанiя Антонiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Володiє 31 шт. простих iменних акцiй Товариства, що скла-
дає 1.12% статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували 3 ро-
ки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебування
на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років посадо-
ва особа займала посаду: ВАТ "Козовагаз", майстер, Козiвське управлiннi
з експлуатацiї газового господарства ПАТ"Тернопiльгаз", старший май-
стер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Головний бухгалтер Чiх Ярослава Семенiвна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено  з посади головно-
го бухгалтера згідно наказу  №10-к вiд 20.05.2014р. у зв'язку з виходом на
пенсiю. Володiє 104 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає
3.7626 % статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебувала 20 ро-
ків. Протягом 5 років посадова особа займала посаду: ПАТ "Козовагаз",
головний бухгалтер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Олiйник Любов Дмитрiвна  (паспорт: МС 940355 25.12.2002 Козiвським
РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл), акцiями емiтента не володiє.  Призначе-
но на посаду Головного  бухгалтера згідно наказу  №11-к вiд 20.05.2014р.
Протягом 5 років посадова особа займала посаду: бухгалтером ПАТ "Ко-
зовагаз. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова правлiння Столярський Василь Ярославович 22.05.2014
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ПУБлIЧне аКцIонерне ТовариСТво 
«КриворIЖГаЗ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
 ТОВАРИСТВО 
 «КРИВОРIЖГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ  03341397
3. Місцезнаходження  50051, Днiпропетровська обл., 
 м. Кривий Рiг, 
 проспект Металургiв, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс  (056)409-59-35 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса  Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації  www.krgaz.dp.ua
7. Вид особливої інформації  Зміна складу посадових осіб 
 емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №19/05-

2014 вiд 19 травня 2014 року) припинено (вiдкликано) повноваження члена 
Правлiння Товариства Кравченка Iгоря Фелiксовича — заступника Гоови 

Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв, у зв'язку зi 
звiльненням з посади за угодою усторiн. Посадова особа перебувала на 
посадi з 01.08.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №19/05-
2014 вiд 19 травня 2014 року) обрано членом Правлiння Товариства Ричку 
Євгена Олександровича — заступником Голови Правлiння з комерцiйної 
дiяльностi та обслуговування клiєнтiв. Вважати повноваження новообрано-
го члена Правлiння такими, що набули чинностi з 19 травня 2014 року, у 
межах строку, на який ранiше було обрано Правлiння, а саме до 31 липня 
2016 року включно. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п'яти рокiв — заступник начальника виробничо-технiчного вiддiлу , заступ-
ник начальника служби експлуатацiї внутрiшньо-будинкових газових мереж 
та обладнання, начальник служби експлуатацiївнутрiшньо-будинкових га-
зових мереж та обладання, керiвник групи технiчного нагляду за проекту-
ванням та монтажем елементiв системи газопостачання населення ПАТ 
«Полтавагаз», заступник головного iнженера, виконуючий обов'язки за-
ступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування 
клiєнтiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ».

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 
Голова Правлiння  вакуленко Iван Євгенович 

19.05.2014

ПовІДомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-

ЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ»
місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
Україна, 68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 2

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-

ЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ» повідомляє Вас, що 25 червня 2014 року о 11.00 
годині за адресою: Україна, 68000, одеська область, м. Іллічівськ, 
вул.  Північна, 2, кімната №212, відбудуться річні загальні збори акціоне-
рів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
25 червня 2014 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, 68000, 
Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 2, кімната №212.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 19.06.2014 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 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 червня 
2014  року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 
16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 
65003, м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 2-А. Відповідальна за ознайомлення 
з матеріалами зборів особа — Директор — Яровий Євгеній Іванович.

25 червня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними 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 2013 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 

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

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

13. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 
вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 
25  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва З ІноЗемними 

ІнвеСТицІями 
«СинТеЗ ойл» (тис.грн.) 

найменування показника Період
2012 рік 2013 рік

Усього активів 475 888 385088
Основні засоби 142 945 136806
Довгострокові фінансові інвестиції 2 228 2223
Запаси 7 680 6406
Сумарна дебіторська заборгованість 193 689 134813
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 670 14056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -49 374 -85840
Власний капітал 62 271 62467
Статутний капітал 80 200 80200
Довгострокові зобов’язання 215 253 211870
Поточні зобов’язання 166 152 115005
Чистий прибуток (збиток) -47 285 -36466
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 317 332

Телефон для довідок: (048) 729-96-73.
виконавчий орган Товариства

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво З ІноЗемними ІнвеСТицІями «СинТеЗ ойл»
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ПовІДомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ»
місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, 

вул.  Наливна, 15
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» повідо-
мляє Вас, що 26 червня 2014 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
65003, одеська область, Суворовський район, м. одеса, вул. налив-
на, 15, другий поверх, конференц-зал, відбудуться річні загальні збори 
акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 26 червня 2014 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Укра-
їна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. Налив-
на,  15, другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 
20.06.2014 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 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається 
від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 червня 2014 
року (включно), з вівторка по четвер, з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи 
обідню перерву з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, 
вул. Наливна, буд. 15, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ 
ТРАНЗИТ». Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів — 
Залевський Станіслав Францевич — (Директор).

26 червня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

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

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

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 

ПовІДомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОС-

ТАЧ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіо-

поль, вул. Дзержинського, 9
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОС-
ТАЧ» повідомляє Вас, що 24 червня 2014 року о 12.00 годині за адресою: 
67801, Україна, одеська область, овідіопольський район, смт. овіді-
ополь, вул. Дзержинського, 9, відбудуться загальні збори акціонерів 
Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 24 червня 2014 року з 11.30 год. до 11.50 год. за адресою: 
67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, 
вул. Дзержинського, 9.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 18.06.2014 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 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 червня 2014 
року (включно), з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня 
перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 67801, Україна, Одеська 
область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Дзержинського, 9, 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОС-
ТАЧ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Бла-
годєльська Ольга Олександрівна (юрист).

24 червня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними 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 2013 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 

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

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

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

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБлІЧноГо аКцІонерноГо ТовариСТва «оБ´ЄДнання 

мІЖрайПоСТаЧ» (тис. грн.) 
найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 11622 15179
Основні засоби 8430 8844
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 134 447
Сумарна дебіторська заборгованість 2218 5037
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 13
Нерозподілений прибуток  (40878) (36559)
Власний капітал (17031) (13203)
Статутний капітал 12543 12543
Довгострокові зобов’язання 7164 8787
Поточні зобов’язання 21489 19423
Чистий прибуток (збиток) (4319) (11116)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50172000 50172000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 207

Телефон для довідок: 8 (04851) 3-70-34
Правління ПаТ «оБ′ЄДнання мІЖрайПоСТаЧ»

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво «оБ´ЄДнання мІЖрайПоСТаЧ»

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «СинТеЗ ТранЗиТ»
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7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва «СинТеЗ ТранЗиТ» 

(тис. грн.) 
найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів 18 217 18 675
Основні засоби 12 357 12 357

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 8 841 9 085
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 688 2 385
Нерозподілений прибуток 8 160 8 646
Власний капітал
Резервний капітал 25 25
Статутний капітал 10 000 10 000
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 31 4
Чистий прибуток (збиток) - 486 -199
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Телефон для довідок: (0482) 34-58-40.
Виконавчий орган Товариства

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво По 
ГаЗоПоСТаЧаннЮ Та ГаЗифІКацІї 

«КороСТиШІвГаЗ»
Річна інформація емітента цінних паперів спростована та виправлена

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації 
«Коростишівгаз», 20413052, 
вул. Більшовицька, 55, м. Корос-
тишів, Житомирська область, 
12501, Україна, (04130) 5-80-33

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

25.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

korostyshivgaz.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Приватне підприємство 
«Аудиторська фірма «Екаунт», 
31133478

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 15.04.2013 р. Кворум 

зборів: 74,06% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах:

1. Визначення чисельностi лiчильної комiсiї Товариства, строку дiї її по-
вноважень та обрання персонального складу.

2. Звiт Правлiння Товариства за пiдсумками роботи за 2012 рiк. Визна-
чення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2012 рiк.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками роботи за 2012 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-
ства за 2012 рiк.

4. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 
пiдсумками роботи за 2012 рiк.

5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiту 
Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчної 
звiтностi за 2012 рiк.

6. Розподiл прибутку за 2012 рiк, затвердження розмiру дивiдендiв за 2012 
рiк, прийняття рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2012 рiк.

7. Затвердження вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, 
робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв ПАТ «Коростишiвгаз» за даними рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2012 рiк.

8. Затвердження вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, 
робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 50 вiдсоткiв вартостi 
активiв ПАТ «Коростишiвгаз» за даними рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2012 рiк.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 

майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв ПАТ «Коростишiвгаз» за даними рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2012 рiк, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 16 
квiтня 2013 року по 15 квiтня 2014 року (включно), iз зазначенням характе-
ру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

10 Про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв ПАТ «Коростишiвгаз» за даними рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2012 рiк, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 16 
квiтня 2013 року по 15 квiтня 2014 року (включно), iз зазначенням характе-
ру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо доповнень порядку денного у визначений 
законодавством строк не надходило. Результати розгляду питань порядку 
денного: по 1 питанню «за» 26,174 голосiв, що складає 100% присутнiх на 
Загальних зборах акцiонерiв; по 2,3,4,5 питаннях «за» — 18399 голосiв, що 
складає 70,3% присутнiх, «проти» — 0, «утримались» — 7775 голосiв, що 
складає 29,7% вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв; по 6 питанню 
«за» — 18164 голосiв, що складає 69,4% присутнiх, «проти» — 0 голосiв, 
«утримались» — 8010 голосiв, що складає 30,6% присутнiх на Загальних 
зборах акцiонерiв; по 7,8,9,10 питаннях — «за» — 18399 голосiв, що складає 
70,3% присутнiх, «проти» — 7775 голосiв, що складає 29,7% присутнiх на 
Загальних зборах акцiонерiв, «утримались» — 0 голосiв.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуто по 
ним прийнято рішення.

Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14201 12280
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5759 5476
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1502 1496
Сумарна дебіторська заборгованість 6390 4652
Грошові кошти та їх еквіваленти 550 637
Власний капітал 5262 6020
Статутний капітал 9 9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4982 6009
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 47 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 8892 6260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -29,06 -11,74
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-29,06 -11,74

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 35340 35340
Цінні папери влас-
них випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу 
0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

Повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Спеціальне науково-реставраційне 

проектне будівельно-виробниче товариство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» (код 
за ЄДРПОУ 31244188) повідомляє про втрату оригіналу Свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного товариства «Спеці-
альне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче товари-

ство «УКРРЕСТАВРАЦІЯ» (реєстраційний номер випуску: 68/10/1/2001, 
дата реєстрації: 21.02.2001 р., орган, що видав свідоцтво: Управління 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Ки-
ївській області).

ПраТ «УКрреСТаврацІя»

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «СПецІалЬне наУКово-реСТаврацІйне 
ПроеКТне БУДІвелЬно-вироБниЧе ТовариСТво «УКрреСТаврацІя»
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ПаТ «ІвП«внІПІТранСГаЗ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПАТ «ІВП«ВНІПІТРАНСГАЗ» 
2. Код за ЄДРПОУ 
00158652
3. Місцезнаходження 
01023 м. Київ, Еспланадна 20
4. Міжміський код, телефон та факс 
0445868742 д/н
5. Електронна поштова адреса 
us@vtg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято 21.05.2014р. Наглядовою радою 

ПАТ  «ІВП»ВНІПІТРАНСГАЗ». Обрання посадової особи виконано на під-
ставі рішення Наглядової ради Товариства. Мильніков Сергій Олексійович 
(паспорт: серія 6704 номер 241385 виданий 10.12.2003р. ГВМ-1 УВС 
м.  Сургут, Ханти — Мансійського округу Тюменської області) обрано на 
посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк на який обрано особу: 1 (один) рік. До обрання займав посаду — 
Виконуючий обов’язки Голови правління ПАТ «ІВП»ВНІПІТРАНСГАЗ». 
Особа не володіє акціями емітента.

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

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

2.
Голова правління мильніков С.о.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21.05.2014

(дата) 

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«аванТ-БанК»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧне аКцІонерне Товари-
СТво «аванТ-БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36406512
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-34-34
5. Електронна поштова адреса: v.tovkach@avantbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://avantbank.com.ua/about/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№2826 від 03.12.2013: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

II. Текст повідомлення
«20» травня 2014 року Акціонером ПАТ «АВАНТ-БАНК» (далі — Емі-

тент) (Рішення №16 від «20» травня 2014 року) було вирішено призначити 
«20» травня 2014 року на посаду Заступника Голови Правління — члена 
Правління Кишинського Андрія Володимировича (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) (підстава для прийняття рішення — заява 
Кишинського А.В.). Кишинський А.В. непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Емітента та 
акціями Емітента не володіє. Строк призначення на посаду — 5 (п’ять) 
років. Протягом останніх п'яти років Кишинський А.В. обіймав наступні по-
сади: заступник генерального директора товариства; I-ий заступник гене-
рального директора, Генеральний директор державного підприємства. 
Зміни у персональному складі посадових осіб Емітента відбулися на під-
ставі рішення Акціонера Емітента відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правління в.о. лєбєдєв

 (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
«21» травня 2014 року

(дата)

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«лЬвІвСЬКий ЖирКомБІнаТ» 

на підставі отриманої 21.05.2014 року інформаційної довідки про 
акціонерів, що володіють 10% та більше відсотками статутного капіта-
лу емітента, станом на 12.05.2014 року, від депозитарію Публічного 
акціонерного товариства «Національний депозитарій України» через 
ПрАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» надає інформацію про змі-
ну власників акцій ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», яким нале-

жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме зміни відбулися 
щодо :

Повне найменування юридичної особи — власника акцій, щодо 
якого виникла інформація:

Пакет акцій, що належить ЕЛАДО ЛІМІТЕД (ELADO LIMITED) (Кіпр), 
місце знаходження, ILLA VENEZI, 3 MESA GEITONIA, P.C/ 4000, 
LIMASSOL CYPRUS, LIMASSOL,4000 складає 5198270 штук цінних 
паперів та становить 23.0000% від статутного капіталу товариства; 

ПовІДомлення Про ПровеДення ЗаГалЬниХ ЗБорІв 
аКцІонерІв

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія 
«ІНГО Україна» (надалі — АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адре-
сою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Воровського, 33, тел. (044) 490-27-44, 
повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 24 червня 2014 року; час початку зборів  —  
11-00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. воровського, 33, 4  поверх, 
конференц-зал.

Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів 
провести з 10-30 до 10-59 годин 24 червня 2014 року за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33, 4 поверх, конференц-зал. Для 
реєстрації при собі мати документ, по посвідчує особу, а для представ-
ника — документ, що також посвідчує його повноваження. Датою скла-
дання списку осіб, що мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів, скласти на 18 червня 2014 року. Дата складання списку 
акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних збо-
рів акціонерів 23 травня 2014 року. 

Затверджено наступний порядок денний позачергових  
Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна». 

3. Ліквідація Південної філії ПрАТ «АСК «ІНГО Україна». Обрання 
Ліквідаційної комісії. 

Пропозиції Акціонерів щодо порядку денного приймаються у пись-
мовій формі в порядку, визначеному законодавством України та Стату-
том, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних 
зборів, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Во ровсь кого, 33  (юри-
дичне управління, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, 
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 33 (юридичне управління, 
5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефо-
ном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних зборів 
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за міс-
цем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за по-
рядок ознайомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мель-
ник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам 
при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим 
особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства Украї-
ни підтверджує повноваження представника.

Голова правління 
ПраТ «аСК «ІнГо Україна»  І.м. Гордієнко 

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «аКцІонерна СТраХова КомПанІя «ІнГо УКраїна»
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ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«авТоТранСПорТне ПІДПриЄмСТво №5»

ПовІДомлення
про переведення випуску акцій документарної форми існування у 

бездокументарну форму існування
Реквізити емітента:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство 
«Автотранспортне підприємство №5»

Скорочена найменування: 
(за наявності)

ПАТ «Автотранспортне підприємство 
№5»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ:

05503355

Місцезнаходження згідно з 
реєстраційними документами:

01042, м. Київ, Новопечерський провулок, 
Будинок, 5

Адреса для поштових 
повідомлень:

01042, м. Київ, Новопечерський провулок, 
Будинок, 5

Телефон, факс: (044) 528-11-52, (044) 528-12-85

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо 
якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид/характеристика/серія, 
різновид, тип цінних паперів:

Акції прості, іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску (дата реєстрації, орган, що 
видав свідоцтво, та реєстраційний 
номер випуску)

18 листопада 1998 року, Державна 
комісія з цінних паперів та фондово-
го ринку, №610/1/98 

Міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів:

UA1004361002

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в 
бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах 
власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх на-
явності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск 
цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Найменування: Публічне акціонерне товариство 

«Національний депозитарій 
України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711
Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, 

вул. Грінченка, 3
Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахун-

ки в цінних паперах власникам цінних паперів:
Найменування: Публічне акціонерне товариство 

«АСВІО БАНК»
Місцезнаходження: Україна, 14000 м. Чернігів, 

вул. Преображенська, 2
Телефони контактної особи: (0462) 616-0-27 

Начальник департаменту інвестицій-
ного бізнесу 
ПАТ «АСВІО БАНК»
Ключник Юлія Миколаївна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09809192
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної установи: 
- номер ліцензії 
- дата видачі ліцензії 
- орган, що видав ліцензію

Серія АЕ № 286533
08.10.2013 року
Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

Повідомляємо про потребу укладення власником цінних паперів дого-
вору про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депози-
тарною установою.

Голова Правління

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«БанК «КиївСЬКа рУСЬ»

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 
«БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 24214088
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4676400 (044)4676400 
5. Електронна поштова адреса podzigun.r.i@kruss.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.kruss.kiev.ua/about/emitent/

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

II. Текст повідомлення
21.05.2014 вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний 

депозитарiй України» отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв 
№61866зв вiд 20.05.2014, з якого вбачається, що вiдбулися змiни розмiру 
пакета акцiй «фiзичної особи». 

Пакет акцiй «фiзичної особи» до змiни розмiру складав 16 846 278 про-
стих iменних акцiй (32,6428% статутного капiталу). Пакет акцiй «фiзичної 
особи» пiсля змiни розмiру склав 17 646 278 простих iменних акцiй 
(34,1929% статутного капiталу).

Розмiр пакета акцiй «фiзичної особи» збiльшився на 800 000 простих 
iменних акцiй та склав 17 646 278 простих iменних акцiй (34,1929% статут-
ного капiталу).

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 Братко вiктор Iванович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.05.2014

(дата)

Ліквідаційна комісія неДиверСифІКованоГо ЗаКри-
ТоГо венЧУрноГо ПайовоГо ІнвеСТицІйноГо 
фонДУ «Дан» (далі — Фонд ) повідомляє, що 21.05.2014 р. на за-
гальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (далі — КУА), що 
діє від власного імені та за рахунок Фонду, було прийнято рішення про 
ліквідацію Фонду у зв’язку з закінченням його строку дії, згідно з Регламен-
том Фонду (Протокол загальних зборів учасників КУА №21-05/14-01 від 
21.05.2014 р.).

З повагою,
Голова ліквідаційної комісії  Бірюкова о.м.

Додаток 28
До Положення про розкриття 
інформації емітентами
цінних паперів

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПриваТне аКцІо-
нерне ТовариСТво «СмарТ-ХолДинГ».

2. Код за ЄДРПОУ: 34716646.
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)590-3014.
5. Електронна поштова адреса: mazur@smart-holding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://34716646.smida.gov.ua/
em_reports

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

2. Текст повідомлення.
На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» 

(Протокол від 20.05.2014 року) Головою Наглядової ради ПрАТ «СМАРТ-
ХОЛДИНГ» з 20.05.2014 року обрано Пертіна Олексія Володимировича 
(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано); не володіє 
часткою у статутному капіталі емітента; не має непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини; призначений на посаду терміном на 
3  роки; інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: Член Нагля-
дової ради ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», Генеральний директор 
ПрАТ  «СМАРТ-ХОЛДИНГ».

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

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

2. Генеральний директор ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» Тимофєєв О.О.
21 травня 2014р.
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Інформація про порядок та строки пред’явлення кредиторами 
вимог до неДиверСифІКованоГо ЗаКриТоГо 
венЧУрноГо ПайовоГо ІнвеСТицІйноГо 

фонДУ «Дан»
(далі — фонд)

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починаєть-
ся з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкова-
ному органі цього порядку та триває 2 місяці. Цей строк вважається таким, 
що закінчився достроково, якщо всі кредитори Фонду письмово підтверди-
ли відсутність вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заявки про задоволенням свої вимог Ліквідацій-
ної комісії Фонду за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», що 
діє від власного імені та рахунок Фонду, із додаванням документів, які під-
тверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених від-
повідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з 
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна 
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій 
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони: 83017, м. Донецьк, 
бул.  Шевченка, буд. 27; 062 213 16 71.

З повагою, Голова ліквідаційної комісії
Бірюкова о.м.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВШЛЯХБУД"

(місцезнаходження : 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро-
петровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5 ) 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які відбу-

дуться 30.06.2014 року за адресою:  49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова,
будинок 5, зала засідань. Дата складання переліку акціонерів, для пові-
домлення про проведення позачергових загальних зборів - 23.05.2014 р. 

Початок зборів о 10:00. 
Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення емітента щодо утворення, припинення його

філій, представництв, структурних підрозділів.
3 Обрання комісії з припинення філій, представництв, структурних

підрозділів. 
До дня проведення позачергових  загальних зборів та в день прове-

дення позачергових  загальних зборів акціонери можуть ознайомитись
з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного позачергових  загальних зборів, у робочий час в робочі дні за
адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індус-
тріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з докумен-
тами - Генеральний  Директор - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056)
735-01-16. 

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на позачерго-
ві загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за ад-
ресою проведення позачергових загальних зборів з 09:30 до 09:50. 

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законо-
давством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення Зборів 25.06.2014 року.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРИВОРІЖХЛІБ"
код ЄДРПОУ 00381522, 50085, Дніпропетровська область, м.Кривий

Ріг, вул.Георга Отса, 6 (тел./факс (0564)66-10-45, електронна поштова
адреса: dima@krhleb.dp.ua, адрефса сторінки в мережі Інтернет:

www.00381522.smida.gov.ua)
Наказом директора ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" від 20.05.2014 року № 175-к

було призначено головного бухгалтера Курбан Наталію Леонідівну (пас-
порт серії АМ № 913203, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС
України в Дніпропетровській області 24 травня 2002 р.), яка володіє час-
ткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00%. Протягом своєї ді-
яльності обіймала наступні посади: бухгалтер АТ "Е.С Сервіслада",  голов-
ний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту юридичних осіб ДПІ Жов-
тневого району м. Кривого, заступник головного бухгалтера ДП "Електро-
техснаб" ЗАТ "Електромашпромсервіс", головний бухгалтер, директор ПП
"Актино", ПП "АВН-БУД", заступник директора з методології бухгалтерсь-
кого обліку ТОВ "Делкон ЛТД",  заступник головного бухгалтера з заробіт-
ної плати ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", аудитор ТОВ
"Молдом", аудитор ТОВ Аудиторська фірма "Форум", головний бухгалтер
ВАТ "Апостоловський комбікормовий завод", головний бухгалтер ТОВ "Лін-
ксервіс". На посаду призначена безстроково. 

Призначена посадова особа непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.

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

Директор ПАТ "КРИВОРІЖХЛІБ" Фоменко Алла Іванівна.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФI-
КАЦIЇ "КОЗОВАГАЗ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21131864
Місцезнаходження: 47600, Тернопільська обл. м. Козова, вул. I.Франка, 11
Міжміський код, телефон та факс: (03547) 2-14-26 2-14-71
Електронна поштова адреса: д gaz@ko.te.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - www.kozovagaz.tgaz.te.ua
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

За рішенням Загальних зборів акціонерів Публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї "Козовагаз" від 04.04.2014 ро-
ку (протокол №1 від 04.04.2014 р.) відбулось припинення повноважень  та
обрання персонального складу Наглядової ради. 

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Голова Наглядової Ради Кiбук Люд-
мила Дмитрiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Володiє 62 шт. простих iменних акцiй Товариства, що скла-
дає 2.24% статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували 3 ро-
ки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебування
на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років посадо-
ва особа займала посаду: ПАТ "Тернопiльгаз", головний бухгалтер.  Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Столярська
Надiя Валентинiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Володiє 21 шт. простих iменних акцiй Товариства, що
складає 0.76 % статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували
3 роки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебуван-
ня на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років поса-
дова особа займала посаду: ВАТ "Козовагаз", майстер, Козiвське управ-
лiннi з експлуатацiї газового господарства ПАТ"Тернопiльгаз", майстер.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: член Наглядової ради Ладишко Сте-
фанiя Антонiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Володiє 31 шт. простих iменних акцiй Товариства, що скла-
дає 1.12% статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебували 3 ро-
ки. Причина припинення повноважень- закінчення терміну перебування
на посаді. Обрано  на посаду на термін 3 роки.  Протягом 5 років посадо-
ва особа займала посаду: ВАТ "Козовагаз", майстер, Козiвське управлiннi
з експлуатацiї газового господарства ПАТ"Тернопiльгаз", старший май-
стер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Головний бухгалтер Чiх Ярослава Семенiвна (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних) звільнено  з посади головно-
го бухгалтера згідно наказу  №10-к вiд 20.05.2014р. у зв'язку з виходом на
пенсiю. Володiє 104 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає
3.7626 % статутного капiталу емiтента  На даній посаді перебувала 20 ро-
ків. Протягом 5 років посадова особа займала посаду: ПАТ "Козовагаз",
головний бухгалтер.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Олiйник Любов Дмитрiвна  (паспорт: МС 940355 25.12.2002 Козiвським
РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл), акцiями емiтента не володiє.  Призначе-
но на посаду Головного  бухгалтера згідно наказу  №11-к вiд 20.05.2014р.
Протягом 5 років посадова особа займала посаду: бухгалтером ПАТ "Ко-
зовагаз. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова правлiння Столярський Василь Ярославович 22.05.2014

 ПовІДомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ 

ТЕРМІНАЛ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 68000, м. Іллічівськ Одеської області, вул. Північна, 2.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ 

ТЕРМІНАЛ» повідомляє Вас, що 25 червня 2014 року о 13.00 годині за 
адресою: Україна, 68000, одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 
2, кімната №227, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 червня 2014 року з 12.40 год. до 12.55 год. за адресою: 
Україна, 68000, м. Іллічівськ Одеської області, вул. Північна, 2, кімната 
№227.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 19.06.2014 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 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
24  червня 2014 року (включно) з понеділка по четвер, з 08.00 год. до 
17.00  год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Укра-
їна, 68000, м. Іллічівськ Одеської області, вул. Північна, 2, к. 212. Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Цісар Сергій 
Анатолійович (Виконавчий директор ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ 
ТЕРМІНАЛ»).

25 червня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

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 2013 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу 
Товариства.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комі-
сії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
в 2013 році.

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

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

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

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва «ІллІЧІвСЬКий 

Паливний ТермІнал» (тис. грн.) 
найменування показника 2013 рік 2012 рік

Усього активів 89251 92583
Основні засоби 72446 79749
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 1423 1507
Сумарна дебіторська заборгованість 13650 7643
Грошові кошти та їх еквіваленти 671 2799
Нерозподілений прибуток -381265 -342050
Власний капітал 32 32
Статутний капітал 175 175
Довгострокові зобов’язання 446787 269353
Поточні зобов’язання 23522 165073
Чистий прибуток (збиток) -39215 -46642
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 191 196

Телефони для довідок: (048) 716-77-86, (048)716-77-74.
Правління Товариства

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «ІллІЧІвСЬКий Паливний ТермІнал»
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ПовІДомлення Про ПровеДенІ ПоЗаЧерГовІ ЗаГалЬнІ ЗБори 
аКцІонерІв ПриваТноГо аКцІонерноГо 

ТовариСТва «СТраХова КомПанІя «ейГон 
лайф УКраїна» Та Про моЖливІСТЬ реалІЗацІї 

ПереваЖноГо Права 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙ-

ГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (надалі — Товариство) відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI із змінами і 
доповненнями, повідомляє Вас про те, що позачерговими Загальними збора-
ми акціонерів Товариства від 15 травня 2014 року було прийнято рішення про 
збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кіль-
кості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих грошових внесків на 500 093,00 (п’ятсот тисяч дев’яносто три гривні 00 ко-
пійок) до розміру 47 000 000,00 (сорок сім мільйонів гривень 00 копійок).

У зв’язку з вищезазначеним рішенням, позачергові Загальні збори ак-
ціонерів Товариства прийняли рішення здійснити приватне розміщення 
акцій Товариства та затвердили протокол рішення про приватне розмі-
щення акцій Товариства на наступних умовах:

Розміщуються акції прості іменні у кількості 500 093 (п’ятсот тисяч 
дев’яносто три) штуки, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, на 
загальну номінальну вартість 500 093,00 (п’ятсот тисяч дев’яносто три 
гривні 00 копійок). 

Усі акціонери мають рівні права на придбання акцій Товариства, щодо 
яких прийнято рішення про приватне розміщення, пропорційно частці на-
лежних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Форма існування акцій Товариства — бездокументарна. 
Не передбачається розміщення привілейованих акцій. 
Ціна розміщення акцій Товариства — 100,00 (сто гривень 00 копійок) 

гривень за 1 (одну) акцію, що вище номінальної та ринкової вартості акцій 
Товариства.

З метою використання свого переважного права на придбання акцій ак-
ціонер Товариства у строк з «16» травня 2014 року до «27» липня 2014 року 
включно подає уповноваженій особі Товариства, особисто або через упо-
вноваженого представника, письмову заяву про придбання акцій та пере-
раховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, 
що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я 
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що 
ним придбаваються. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання 
про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку 
першого етапу укладення договорів з першими власниками акцій.

Укладення договорів з першими власниками акцій Товариства на пер-
шому і другому етапах починається, провадиться і закінчується за адресою: 
м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 3, поверх 3, зал-засідань «Амстердам».

Строк укладення договорів з першими власниками з «28» липня 
2014  року по «14» серпня 2014 року (включно). 

Дати початку та закінчення першого етапу укладення договорів з перши-
ми власниками акцій — з «28» липня 2014 року по «06» серпня 2014  року 
(включно). На першому етапі укладаються договори купівлі-продажу акцій з 
акціонерами, які реалізували своє переважне право, а саме надали заяву 
та сплатили 100% вартості акцій, що ними придбаваються.

Дати початку та закінчення другого етапу укладення договорів з пер-
шими власниками акцій — з «07» серпня 2014 року до 18-00 «14» серпня 
2014 року. На другому етапі реалізуються акції, які не були розміщені про-
тягом першого етапу. 

Для придбання акцій на другому етапі акціонер Товариства протягом 
другого етапу подає уповноваженій особі Товариства, особисто або через 
уповноваженого представника, заяву із зазначенням кількості акцій, яку 
він бажає придбати. У день подання заяви на її підставі укладається до-
говір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій згідно договорів, укладе-
них на другому етапі, повинна бути здійснена до дня затвердження На-
глядовою Радою Товариства результатів укладення договорів з першими 
власниками, результатів приватного розміщення простих іменних акцій, 
звіту про результати приватного розміщення акцій.

Оплата акцій здійснюється виключно шляхом грошових внесків у без-
готівковій формі в іноземній вільноконвертованій валюті — Євро, згідно з 
умовами приватного розміщення акцій на розрахунковий рахунок 
№26504004121901, відкритий в Філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 
МФО 300379, м. Київ, за рахунок власних коштів акціонерів. 

Оплата здійснюється за офіційним курсом НБУ на «15» травня 
2014 року, який складає 1600,04 гривень (одна тисяча шістсот гривень 
чотири копійки) за 100 (сто) Євро.

Уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження 
щодо проведення дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пе-
реважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення є Голова Правління Товариства.

21 травня 2014 року
_______________________ 
Голова Правління 
ПраТ «СК «ейгон лайф Україна»

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво
«СТраХова КомПанІя «УКраїнСЬКий 

фІнанСовий алЬянС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 
ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»

2. Код за ЄДРПОУ 32374372
3. Місцезнаходження 32374, Київ, 40-рiччя Жовтня, буд. 100/2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

/044/ 377 73 95 /044/ 377 73 95

5. Електронна поштова 
адреса

jrakova@nk.au.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/33916/
show

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій

II. Текст повідомлення
21 травня 2014 року ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» (код 
ЄДРПОУ 32374372), iз повiдомлення акцiонера — юридичної особи, якiй 
належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, стало вiдомо 
про укладення Договору купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi якого ТОВ «НК 
«АЛЬЯНС-УКРАЇНА» був реалiзований належний йому пакет простих 
iменних акцiй ПрАТ «СК «УФА» у кiлькостi 359 292 шт., що становить 
24,5000 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi 
ПрАТ «СК «УФА» на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СЕРВIС ГРУП 2012» (код ЄДРПОУ 38498013).

21 травня 2014 року ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» (код 
ЄДРПОУ 32374372), iз повiдомлення акцiонера — юридичної особи, якiй 
належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, стало вiдомо 
про укладення Договору купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi якого 
ТОВ  «РЕНТОЙЛ» був реалiзований належний йому пакет простих iменних 
акцiй ПрАТ «СК «УФА» у кiлькостi 194 311 шт., що становить 13,2500 % вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «СК 
«УФА» на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ВЕЛСI ТАУН» (код ЄДРПОУ 38972057).

21 травня 2014 року ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» (код 
ЄДРПОУ 32374372), iз повiдомлення акцiонера — юридичної особи, якiй 
належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, стало вiдомо 
про укладення Договору купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi якого ТОВ «НК 
«АЛЬЯНС-УКРАЇНА» був реалiзований належний йому пакет простих 
iменних акцiй ПрАТ «СК «УФА» у кiлькостi 359 292 шт., що становить 
24,5000 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi 
ПрАТ «СК «УФА» на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СЕРВIС ГРУП 2012» (код ЄДРПОУ 38498013).

21 травня 2014 року ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» (код 
ЄДРПОУ 32374372), iз повiдомлення акцiонера — юридичної особи, якiй 
належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, стало вiдомо 
про укладення Договору купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi якого 
ТОВ  «РЕНТОЙЛ» був реалiзований належний йому пакет простих iменних 
акцiй ПрАТ «СК «УФА» у кiлькостi 194 311 шт., що становить 13,2500 % вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi ПрАТ «СК 
«УФА» на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ВЕЛСI ТАУН» (код ЄДРПОУ 38972057).

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 вигiвська олена леонтiївна
т.в.о. Голови Правлiння (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.05.2014
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Додаток 8
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу III)

Проспект емісії облігацій підприємства — 
ТовариСТва З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «нІКо»,

щодо якого прийнято рішення про публічне розміщення
іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігації серії С

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування - українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»(далі — Емі-

тент, Товариство);
- російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО»;
- англійською мовою: «NIKO»LimitedLiabilityCompany. 

2) скорочене найменування (за наявності) - українською мовою: ТОВ «НІКО»;
- російською мовою: ООО «НИКО»;
- англійською мовою: «NIKO» LLC. 

3) код за ЄДРПОУ 20390397
4) місцезнаходження  86123, Україна, Донецька обл., м. Макіївка, Червоногвардійський район, вул. Тайожна, будинок 

1-1
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) (062) 341-46-41; (062) 341-46-42;

e-mail:office@nikopharm.com.ua
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив дер-

жавну реєстрацію емітента
18.08.1994р., Виконавчий комітет Макіївської міської ради Донецької області

7) предмет і мета діяльності
Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надан-
ня послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Предметом діяльності Товариства є:
□ промислове і цивільне будівництво;
□ виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
□ лізингові операції;
□ операції по оренді майна;
□ оптова і роздрібна торгівля, комісійні, представницькі, постачально-збутові послуги на ринку товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного 
призначення, сільгосппродукції, сировинних ресурсів, включаючи нафтопродукти, алкогольні і тютюнові вироби і транспортні засоби;
□ медична практика;
□ виробництво, оптова і роздрібна торгівля лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
□ виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова і роздрібна торгівля ними;
□ організація підприємств суспільного харчування (торгове виробництво);
□ придбання, перевезення, зберігання, відпуск, знищення прекурсорів Списку 2 Таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо-
рів;
□ виробництво, переробка, збереження і збут сільськогосподарської продукції;
□ пошук (розвідка) корисних копалин;
□ постачання природного газу, електроенергії й інших енергоресурсів по регульованим і нерегульованим тарифам;
□ заготівля, переробка і постачання брухту кольорових і чорних металів; виробництво, оптова і роздрібна торгівля;
□ транспортні і транспортно-експедиційні послуги по перевезенню пасажирів і багажу, автосервіс; виробництво, оптова і роздрібна торгівля продукції хімічного 
виробництва;
□ надання послуг, пов'язаних з охороною державної й іншої власності, послуг по охороні громадян; 
□ надання послуг у сфері телекомунікації і зв'язку; оцінна діяльність;
□ видавничо-редакційна і поліграфічна діяльність; рекламно-інформаційна діяльність, консалтинг; 
□ всі види зовнішньоекономічної діяльності (імпорт та експорт товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав, в тому числі бартерні операції, посередницька 
діяльність, інші види послуг згідно з Державним класифікатором України «Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності», інші види діяльності);
□ діяльність за договорами підряду, побутового та будівельного підряду;
□ діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
□ збір, заготівля, сортування, транспортування, переробка, утилізація всіх видів відходів (в тому числі використаної тари (упаковки)) як вторинної сировини та 
торгівля ними, операції з небезпечними відходами;
□ здійснення будь-яких операцій з нерухомим та рухомим майном, в тому числі виробничими фондами, земельними ділянками — як з метою одержання при-
бутку, так і без такої, як для використання у власній господарській діяльності, так і для інших цілей: купівля, продаж, міна, дарування, передавання та прийнят-
тя в найом, оренду, позичку, фінансовий та оперативний лізинг, у заставу, за договором ренти;
□ здійснення дилерських, агентських, брокерських, дистриб'юторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
□ здійснення комплексу готельних, транспортних та інших послуг у сфері спорту, бізнесу, культури, відпочинку, освіти, побуту, автосервісу, соціального забез-
печення, харчування;
□ здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробкапроектно-конструкторської, технологічної доку-
ментації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції, дослідного виробництва та впровадження нових видів техніки та технології; 
□ здійснення операції на товарних, фондових та інших біржах; комерційна концесія;
□ надання гарантій та поручительств, здійснення угод за договорами доручення та комісії, як з метою отримання прибутку, так і без такої;
□ надання населенню усього спектра побутових послуг;
□ надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
□ надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; надання послуг з передплати та доставки періодичних видань; надання послуг транспортного 
експедирування;
□ надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; зберігання майна; складське зберігання; 
□ науково-технічна діяльність, в тому числі щодо контролю за якістю продукції; створення лабораторій;
□ організація і проведення в Україні та за її межами виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів;
□ організація та проведення спортивних змагань, турнірів, фестивалів, семінарів показових виступів спортсменів, танцюристів; постановка, проведення, купів-
ля та продаж театралізованих та спортивних вистав;
□ організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
□ розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 
власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інших договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної влас-
ності, ліцензійних договорів, надання ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які операції з об'єктами інтелектуальної власності;
□ фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки 
спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
□ юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб, надання консультаційних послуг, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб в 
суді, господарському суді; захист економічних та виробничих інтересів підприємців;
□ добувна, обробна, переробна промисловість згідно з Державним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності»;
□ здійснення будь-яких видів діяльності згідно з Державним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», в тому числі:

ТовариСТво З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «нІКо»
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• харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів;
• тютюнова промисловість; 
• текстильна промисловість і шиття одягу, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри і шкіряного взуття;
• виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;
• целюлозно-паперова промисловість;
• видавницька справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;
• виробництво паперу та картону;
• виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;
• хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, гумова і пластмасова промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних ви-
робів;
• металургія і обробка металу; 
• виробництво машин і обладнання;
• виробництво меблів;
• виробництво електроенергії, газу і води;
• збір, очищення і розподіл води;
• інше виробництво;
• обробка відходів;
• оптова і роздрібна торгівля, роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля й посередництво в торгівлі;
• торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами;
• послуги з ремонту;
• діяльність готелів і ресторанів, кафе, барів;
• діяльність наземного, водного, авіаційного транспорту, допоміжні транспортні послуги, експедиційна діяльність;
• пошта і зв'язок;
• фінансова діяльність;
• фінансове посередництво;
• страхування;
• допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування;
• операції з нерухомістю, здавання в найом і послуги юридичним та фізичним особам;
• діяльність у сфері інформатизації;
• дослідження і розробки; 
• послуги з освіти;
• охорона здоров'я і соціальна допомога;
• колективні, громадські та особисті послуги;
• асенізація, прибирання вулиць і обробка відходів;
• громадська діяльність;
• діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;
• індивідуальні послуги; 
• екстериторіальна діяльність.
□ укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими 
актами законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать Загальним засадам законодавства;
□ інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.

8) перелік засновників емітента □ Фізична особа — Громадянин України;
□ Фізична особа — Громадянин України;
□ Фізична особа — Громадянин України;
□ Фізична особа — Громадянин України.
Суб’єкти персональних даних не надали згоди на розкриття їх персональних даних.

9) структура управління емітентом
У Емітента створюються наступні органи: вищий, виконавчий та контрольний. 
Загальні Збори Учасників.
Вищим органом Товариств є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Приймати 
участь у Загальних зборах учасників Товариства мають право всі учасники Товариства. 
Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, утому числі і з тих, що передані Загальними зборами 
учасників Товариства до компетенції виконавчого органу. 
До виключної компетенції Загальних борів учасників Товариства належить: 
□ визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звіті про їх виконання; 
□ внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; 
□ створення та відкликання виконавчого органу Товариства; 
□ визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 
□ затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства; 
□ вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; 
□ виключення учасника із Товариства за систематичне невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, або за перешкоджання своїми діями досягнен-
ню мети Товариства; 
□ прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
□ встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
□ визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства.
Питання, віднесені до виключеної компетенції Загальних зборів учасника Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчого органу Това-
риства. 
Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 
60 відсотками голосів.
Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників Товариства. 
Рішення з питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту То-
вариства, а також вирішення питання про виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники Товариства, що 
володіють у сукупності більш як 50 відсотками Загальної кількості голосів учасників Товариства.
Учасник Товариства не має права голосу про вирішення Загальними зборами учасників Товариства питань вчинення з ним правочину та щодо спору між ним 
і Товариством.
По всім питанням діяльності Товариства, у тому числі і тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу, до-
пускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у 
письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони мають 
бути проінформовані головою про прийняте рішення.
Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства не рідше одного разу на рік.
Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцем знаходження Товариства. У випадку неможливості особистої присутності учасника на Загальних 
зборах учасників Товариства він має право призначити на підставі довіреності свого повноважного представника. Представник може бути постійним або при-
значеним на визначений строк. Представником учасника може бути інший учасник. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Загаль-
них зборах учасників Товариства, повідомивши про це інших учасників Товариства.
Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або представникові іншого учасника То-
вариства.



№96, 23 травня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

Учасники Товариства, які беруть участь у Загальних зборах учасників Товариства, реєструються з зазначення кількості голосів, які має кожний учасник. Цей 
перелік підписується головою та секретарем Загальних зборів учасників Товариства.
Реєстрація учасників забезпечується органом (особою), який скликає Загальні збори учасників Товариства.
Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційні розмірі їх часток у статутному капіталі.
Для керівництва роботою Загальних зборів учасників Товариства з числа його учасників обираються голова та секретар Загальних зборів учасників Товари-
ства. Секретар Загальних зборів учасників Товариства забезпечує ведення протоколу. Голова та секретар Загальних зборів учасників Товариства підписують 
протокол.
Про проведення Загальних зборів учасники сповіщаються по можливості персонально, з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів учасників 
Товариства, не менше як за 30 днів до дня скликання Загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників на-
правляються Головою Товариства кожному учаснику поштою, або вручається учаснику під розпис.
Порядок денний визначається органом (особою), що скликає Загальні збори учасників Товариства. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів учас-
ників Товариства учасникам Товариства має бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів учасників 
Товариства.
Будь-який з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників Товариства за умови, що воно було їм поставлено не пізніш 
як за 25 днів до початку Загальних зборів учасників Товариства.
З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товари-
ства.
Позачергові збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, коли 
цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капіталу Товариства.
Загальні збори учасників Товариства також повинні скликатися на вимогу виконавчого органу Товариства.
Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства у 
будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони 
вправі самі скликати Загальні збори учасників Товариства.
виконавчий орган Товариства.
Виконавчий орган Товариства складається з одної особи, та має назву Директор. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-
фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства.
Директор обирається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.
Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства. Директором може бути як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства.
У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами і рішеннями, прийнятими За-
гальними зборами учасників Товариства.
Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством.
Директор вправі вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учас-
ників Товариства.
Директор приймає рішення одноособово.
Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.
Директор має наступні повноваження:
□ укладає будь-які договори (угоди), зовнішньоекономічні контракти, у тому числі кредитні договори та договори пов'язані з ними (застави, поруки та інше), 
здійснює інші правочини, проводить господарські і фінансові операції, у тому числі в установах банків і користується правом першого підпису при виконанні 
зазначених дій, здійснення операцій Товариства, обліку, звітності і організації внутрішнього контролю;
□ одноособово приймає рішення щодо відчуження та застави майна Товариства незалежно від суми угоди;
□ одноособово приймає рішення щодо придбання частки, акції, інші цінні папери організацій, підприємств, товариств, в тому числі і акції установ банків та 
здійснює всі необхідні юридичні дії, пов'язані з таким придбанням;
□ формує долю у статутних капіталах організацій, підприємств, товариств, учасником або акціонером яких виступає Товариство, грошовими коштами, акціями 
та іншими цінними паперами; 
□ представляє інтереси Товариства на території України та за кордоном у відношеннях із усіма юридичними і фізичними особами, органами державної влади 
та місцевого самоврядування;
□ приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує засоби заохочення працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
□ організує та контролює роботу відділів, служб і фахівців Товариства;
□ видає та/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства в межах своїх повноважень;
□ затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв;
□ приймає рішення про направлення працівників у відрядження;
□ від імені власника підписує колективний договір;
□ розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції.
□ затверджує посадові оклади працівників Товариства;
□ призначає керівників філій та представництв, а також структурних підрозділів Товариства, в тому числі територіально віддалених;
□ забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Затверджує умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлює 
розмір оплати послуг аудитора.
□ вирішує інші питання пов'язані з діяльністю Товариства.
В межах своєї компетенції Директор видає накази. Накази Директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Книга наказів Директора зберігається за місцезнаходженням Товариства і має бути видана для ознайомлення учасникам за їх вимогою.
ревізійна комісія.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором).
Порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора), її кількісний та особовий склад, та строк діяльності затверджуються Загальними зборами учасників Товари-
ства.
Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів 
учасників Товариства, за її власною ініціативою, а також за вимогою учасників.
Ревізійній комісії (Ревізору) мають бути представлені всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб за її вимо-
гою.
Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам учасників Товариства.
Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок за річними звітами і балансами.
Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати позачергового скликання зборів учасників у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи 
виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.
Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються головою Ревізійної комісії за необхідністю.
Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.
Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії.
Ревізор обирається Товариством з числа учасників у випадку неможливості сформувати на Товаристві ревізійну комісію. Рішення приймаються Ревізором 
одноособово. Ревізор наділяється усіма правами Ревізійної комісії згідно з Статутом.

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, 
стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або осо-
ба, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого 
органу

лисицький андрій Георгійович, Директор.
Рік народження: 1967 рік.
Освіта, кваліфікація: вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-маркшейдер. 
Загальний виробничий стаж: 28 років
Стаж роботи на даній посаді: 9 років.
Основне місце роботи і посада на основному місці роботи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО», Директор
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голова та члени наглядової ради (за наявності) Відсутні
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) Дядечко Тамара Іванівна, ревізор.

Рік народження: 1949 рік.
Освіта, кваліфікація: вища, Донецький політехнічний інститут, інженер-економіст.
Загальний виробничий стаж: 45 років.
Стаж роботи на даній посаді: 9 місяців.
Основне місце роботи і посада на основному місці роботи: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Мега-Альянс», Директор.

корпоративний секретар (за наявності) Відсутній 
головний бухгалтер (за наявності) Дворцева Світлана олександрівна, Головний бухгалтер.

Рік народження: 1969 рік.
Освіта, кваліфікація: вища, Донецький державний університет, фінанси та кредит.
Загальний виробничий стаж: 26 років.
Стаж роботи на даній посаді: 1 місяць.
Основне місце роботи і посада на основному місці роботи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО», Головний бухгалтер.

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів коле-
гіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу, за останній квар-
тал та завершений фінансовий рік, що передував року, у 
якому подаються документи

Середньомісячна заробітна плата Директора Емітента за 2013 рік склала 10167,33 грн.

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рі-

шення про публічне розміщення облігацій
25 000 000,0 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок)

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у 
власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу

Лисицький Андрій Георгійович, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі  
5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 20,0 % Статутного капіталу 
Емітента.

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, 
що перевищує 10 %

− Лисицький Андрій Георгійович, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі  
5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 20,0 % Статутного капіталу 
Емітента.
− Михайличенко Оксана Анатоліївна, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі  
3 750 000,00 грн. (три мільйони сімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 15,0 % 
Статутного капіталу Емітента.
− Дядечко Тамара Іванівна, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі  
16 250 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що стано-
вить 65,0 % Статутного капіталу Емітента.

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що 
передує даті прийняття рішення про публічне розміщення 
облігацій

Станом на 31.12.2013 р. розмір власного капіталу Емітента становить 27 456  000,00 грн. (двад-
цять сім мільйонів чотириста п’ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок).

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із 

зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків об-
лігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду обліга-
цій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, за-
гальної суми випуску, форми випуску, форми існування

− Реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігації серії А і В, та органів, що видали відповід-
ні свідоцтва: 
Серія а: реєстрацій номер: 259/2/12, дата реєстрації: 01.11.2012 р., дата видачі: 13.12.2012 р., 
орган, що видав свідоцтво: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Серія в: реєстрацій номер: 260/2/12, дата реєстрації: 01.11.2012 р., дата видачі: 13.12.2012 р., 
орган, що видав свідоцтво: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
− Вид облігацій серії А і В: відсоткові, звичайні (незабезпечені).
− Кількість облігацій: 
Загальна кількість облігацій: 65 000 (шістдесят п’ятьтисяч) штук, у тому числі:
Серії а: 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук.
Серії в: 40 000 (сорок тисяч) штук.
− Номінальна вартість облігацій серії А і В: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).
− Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 
65 000 000,00 грн. (шістдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок), у тому числі:
Серії а: 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок);
Серії в: 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).
− Форма випуску облігацій серії А і В: іменні.
− Форма існування облігацій серії А і В: бездокументарна.

2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або про-
даються цінні папери емітента (у разі здійснення таких опе-
рацій)

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС».
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. 
Номер телефонів та факсів: тел. 044 277 50 00; 044 277 50 03, факс: 044 277 50 01.
Код за ЄДРПОУ: 21672206.

3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облі-
гації емітента

Облігації Емітента не включені до лістингу будь-яких фондових бірж

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число квар-

талу, що передував кварталу, у якому подаються документи)
Станом на 31.12.2013 р. чисельність штатних працівників Емітента становить 463 особи.

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

Ліцензія серія АВ № 579000 від 06.12.2011 р. на право виробництва лікарських засобів, видана 
13.12.2011 р. Строк дії з 06.12.2011 р., необмежений.

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспек-
ту їх емісії 
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє 
(надає, здійснює) емітент

Обсяг реалізації основних видів продукції Емітента (лікарських препаратів) за 2013 р. склав 
151 994,0 тис. грн. (сто п`ятдесят один мільйондев’ятсот дев’яносто чотири тисячі гривень)

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент
Основною діяльністю Емітента є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, а саме виробництво та реалізація лікарських засобів (інфузійні роз-
чини у скляних та поліетиленових пляшках, ін`єкційні розчини у поліетиленових ампулах, краплі у поліетиленових флаконах-крапельницях та інше).
Фармацевтична галузь України включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване 
зберігання і розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні пункти тощо). 
Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і 
оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою кооперацією. Упродовж п’яти останніх років галузь демонструє стійку тенденцію до 
зростання в грошовому вираженні на рівні менше 20% на рік. 
Українська фармацевтична промисловість виробляє близько 1400 із 3000 препаратів, що продаються в Україні. Фармацевтичні компанії України виробляють 
лікарські засоби майже в усіх формах (твердих, рідких, порошкоподібних тощо). Основними групами є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, за-
соби для лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики.
У загальній кількості зареєстрованих у «Державному реєстрі лікарських засобів України» звичайних лікарських засобів вітчизняні становлять 27,3%, іншу 
частку займають імпортні лікарські засоби.
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На фармацевтичному ринку сьогодні наявна продукція понад 300 виробників з країн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 160 вітчизняних виробників.
Українські фармацевтичні компанії намагаються диверсифікувати асортимент з метою задоволення потреб покупців, з кожним роком покращуючи якість і 
асортимент продукції, що випускається. Одним із основних факторів розвитку ринку фармацевтики є загальне зростання купівельної спроможності населення. 
На ринку спостерігається тенденція до збільшення частки більш дорогих і, як правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих кла-
сичних препаратів. 
Основними напрямками розвитку фармацевтичного ринку в Україні є реструктуризації галузі, перехід на технічні стандарти ЄС, формування національної 
системи медичного страхування, зростання співпраці українських виробників фармацевтичної продукції з виробниками аналогічної продукції країн ЄС, розви-
ток наукових досліджень у галузі, залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі.
Основними ринками збуту, споживачами готової продукції, що виробляє Емітент, є аптечні та лікарняні підприємства України, Казахстану, Таджикистану, Азер-
байджану, Молдови. 
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента Відсутні
стратегію досліджень та розробок Дослідження та розробки Емітента направлені на створення нових лікарських засобів, а саме 

розробка препаратів, що впливають на серцево-судинну систему, знеболюваних засобів та інші.
основних конкурентів емітента □ Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРІЯ-ФАРМ»;

□ Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОФАРМ-БІОСІНТЕЗ»;
□ Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФУЗІЯ»;
□ Корпорація «Артеріум»;
□ Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця».

відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, 
концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств

 У асоціаціях, консорціумах, корпораціях, та інших об’єднаннях підприємств Емітент участі не 
бере.

відомості про філії та представництва емітента Відсутні.
4) відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну 
суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним право-
чином

№ 
п/п

Номер і дата 
укладання 
правочину

Сторони Вид 
право-
чину

Кредитор Сума 
зобов’язання 

за 
кредитним 

правочином

Валюта 
зобов’язання

Строк и 
порядок 

виконання 
кредитного 
правочину

Остаточна 
сума 

зобов’язання 
за кредитним 
правочином, 

грн.

Рішення судів, що 
стосуються виникнення, 
виконання та припинен-

ня зобов'язань за 
укладеним кредитним 

правочином
1 Кредитний договір 

№ 21/25-КЛТ-13 
від 18.02.2013р.

Емітент та 
Публічне акціонер-

не товариство  
«Комерційний 
банк «СОЮЗ»

кредит Публічне 
акціонерне 
товариство  

«Комерційний 
банк «СОЮЗ»

1600000,00 
дол. США

Долар США В строк до 
17.02.2015р.

1600000,00 
дол. США

Відсутні

2 Договір про 
надання 

овердрафту 
№ 21/24-О-13 від 

18.02.2013р.

Емітент та 
Публічне акціонер-

не товариство  
«Комерційний 
банк «СОЮЗ»

Кредит Публічне 
акціонерне 
товариство  

«Комерційний 
банк «СОЮЗ»

1000000,00 
грн.

Гривня В строк до 
17.02.2015р.

748561,31 
грн.

Відсутні

які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним 
укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за 
кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного право-
чину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кре-
дитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення 
судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов’язань за укладеним кредитним правочином

 Відсутні

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента □ Погіршення зовнішньоекономічної ситуації;
□ Нестабільність законодавства, недосконалість деяких норм податкового законодавства та ін-
ших норм, що регулюють підприємницьку діяльність, введення нових видів оподаткування під-
приємств;
□ Політичні, економічні та форс-мажорні ризики.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні 
роки

Головними перспективами діяльності Емітента на поточний та наступний роки є: 
□ розширення асортименту готової продукції;
□ отримання сертифікату GMPта вихід на міжнародні ринки збуту Європи, Африки та СНГ.

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше 
ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі 
про дочірні підприємства

Відсутні

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про 
застосування санації до емітента чи юридичної особи, у ре-
зультаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох 
років, що передували року здійснення розміщення облігацій

З часу заснування Емітента провадження у справі про банкрутство не відкривалося, санації у 
відношення Емітента не застосовувалось.

9) баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реє-
страції випуску облігацій та проспекту їх емісії

Додаток №1 до Проспекту емісії облігацій

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
або прізвище, ім’я та по батькові аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Аудит»,
код за ЄДРПОУ: 32772532

місцезнаходження або місце проживання 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професій-
ним учасником ринку цінних паперів)

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів

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

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 3549 від 24.02.2005 р. Рішення Ауди-
торської Палати України від 24.02.2005 р. № 146/6 (строк дії: 24.02.2005 р. — 28.01.2015 р.)
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2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення
1 Дата і номер рішення (протоколу) про публічне 

розміщення облігацій; найменування органу, який 
прийняв рішення; порядок проведення та кіль-
кість учасників голосування; кількість та відсоток 
голосів, якими приймалось рішення про розмі-
щення

Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій прийнято 
Загальними зборами учасників 28.03.2014 р. (Протокол загальних зборів учасників Емітента №28/03-14 
від 28.03.2014 р.).
Загальні збори учасників Емітента проводились шляхом відкритого поіменного голосування. У Загальних 
зборах учасників приймало участь 3 (три) особи, що становить 100,0 (сто) відсотків від загальної кількос-
ті учасників Емітента.
За прийняття рішення про публічне розміщення облігацій подано голоси 3 (трьох) учасників Емітента, що 
становить 100,0 (сто) відсотків від загальної кількості голосів Емітента. Рішення прийнято одностайно.

2 мета використання фінансових ресурсів, залуче-
них від публічного розміщення облігацій

Напрями використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігації у розмірі 21 000 000,00 грн. (двад-
цять один мільйон гривень 00 копійок) буде направлено на придбання нового виробничого обладнання.

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігаці-
ями

Погашення та виплати відсоткового доходу за облігаціями відбуватиметься за рахунок доходу, отримано-
го від господарської діяльності Емітента.

4 емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення 
статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результа-
ту поточної господарської діяльності

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:
1) параметри випуску:

характеристика облігацій Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
кількість облігацій 21 000 (двадцять одна тисяча) штук
номінальна вартість облігації 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)
загальна номінальна вартість випуску облігацій 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок)
серія облігацій* Серія С 
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в се-
рії облігацій*

21 000 (двадцять одна тисяча) штук
Порядкові номери облігацій:
Серія С: 00001 — 21000

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок)
2) інформація щодо забезпечення облігацій Облігації, що пропонуються до публічного розміщення є звичайними (незабезпеченими). Загальний обсяг 

емісії облігацій, що пропонується до публічного розміщення відповідає вимогам частини третьої статті 
восьмої Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та не перевищує трикратного розміру 
власного капіталу Емітента.

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції 
емітента (для емітентів — акціонерних товариств)*

Товариство не є акціонерним товариством

4) інформація про права, які надаються власникам облі-
гацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/при-
ватне розміщення

□ Купувати протягом терміну обігу облігацій та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторин-
ному ринку цінних паперів;
□ Отримувати номінальну вартість облігацій при поданні облігацій до погашення та отримувати відсотко-
вий дохід за останній відсотковий період одночасного з погашенням облігацій;
□ Надавати Емітенту облігації для викупу, відповідно до умов емісії облігацій;
□ Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відпо-
відно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду;
□ Здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов 
розміщення. 
Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічені права із моменту зарахування облігацій на 
їх рахунки у цінних паперах у депозитарних установах.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. 

5) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску обліга-
цій та/або емітента облігацій, найменування рейтинго-
вого агентства, дата визначення рейтингової оцінки 
та/або останнього її оновлення*

Відсутній

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з пер-

шими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного 
розміщення облігацій

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій — «09» червня 2014 року.
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій — «13» червня 2014  року.
Укладення договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись за дорученням Емітента ан-
деррайтером — ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» (далі  — 
Андеррайтер) через та за місцезнаходженням організатора торгівлі Публічного акціонерного товариства 
«Фондова біржа ПФТС» (далі — Біржа): Україна, 01601, м. Київ, вул.  Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх), 
тел.: 044 277 50 00, факс: 044 277 50 01.

2) можливість дострокового закінчення укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі публічного роз-
міщення облігацій

Одноособовим виконавчим органом Емітента — Директором може прийматися рішення про дострокове 
закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій у разі, якщо на запланований обсяг об-
лігацій достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати до дати за-
кінчення укладення договорів з першими власниками.

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення 
укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій

Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій у разі, якщо на 
запланований обсяг облігацій достроково будуть укладені договори з першими власниками приймає од-
ноособовий виконавчий орган Емітента — Директор.Рішення про затвердження результатів розміщення 
облігацій, про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, про до-
строкове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, звіту про результати розмі-
щення облігацій та інші рішення, передбачені чинним законодавством України, приймається одноособо-
вим виконавчим органом Емітента — Директором.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись у порядку згідно з Правилами та Регламентом 
Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Для укладення договорів з першими влас-
никами облігацій Емітента укладає договір на проведення аукціону з Біржею. Процедура та технологія про-
ведення біржових торгів протягом аукціону встановлюються в Регламенті проведення аукціону, який скла-
дається на підставі договору на проведення аукціону і є додатком до договору на проведення аукціону. До 
участі в аукціоні допускаються учасники торгів Біржі, що виконують свої членські обов’язки та провели ін-
сталяцію та тестування ПЗ «PFTS Trade SE». Покупцями облігацій можуть бути члени Біржі або клієнти 
членів Біржі — юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
Згідно з Регламентом проведення аукціону, аукціон буде проводитись в ПЗ «PFTS Trade SE» в режимі 
«Аукціон». Учасник виставляє адресну заявку на купівлю облігацій. Андеррайтер виставляє адресну за-
явку на продаж облігацій. Андерайтер акцептує заявки Учасників/Учасника засобами торговельної систе-
ми або відмовляє Учасникам/Учаснику у прийнятті їх заявок.
Учасник з власних міркувань акцептує заявки Андеррайтера засобами торговельної системи або відмов-
ляє Андеррайтеру у прийнятті їх заявок.

5) порядок укладення договорів купівлі-продажу обліга-
цій

Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватись згідно з 
Правилами та Регламентом Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
В день прийняття заявок на придбання облігацій укладається договір купівлі-продажу облігацій (біржовий 
контракт). Оформлення та виконання біржових контрактів, укладених за результатами аукціону здійсню-
ється відповідно до Правил Біржі, рішень органів Біржі. 
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6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщен-
ня

Запланована ціна продажу облігацій складає не менше 100% від номінальної вартості облігацій (за номі-
нальною вартістю або з премією (вище номінальної вартості)). Ціна продажу облігацій під час укладення 
договорів з першими власниками визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але 
не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визначається під час укла-
дення договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України 
(гривні) з точністю до однієї копійки. Розрахунки за облігаціями здійснюється без виконання принципу 
«поставка проти оплати». 

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні).
найменування і реквізити банку та номер поточного 
рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата за облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій у націо-
нальній валюті України — гривні шляхом перерахування вартості облігацій на поточний рахунок Емітента 
№ 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515.
У випадку укладення договору купівлі-продажу облігацій між Емітентом та Андеррайтером, в якості покуп-
ця, 100 % вартості облігацій, що купуються перераховуються Андеррайтером на поточний рахунок Емітента 
№ 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515.

строк оплати облігацій При укладенні договорів з першими власниками облігацій їх оплата здійснюється покупцями виключно 
грошовими коштами в строки, передбачені Правилами та Регламентом Біржі, але не пізніше дати закін-
чення укладення договорів з першими власниками облігацій. 
Переказ облігацій на рахунок покупця в депозитарній установі здійснюється в порядку та у строки, вста-
новлені Правилами та Регламентом Біржі.
Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій в депозитарній 
установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.
Для купівлі облігацій власник облігацій обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в 
депозитарній установі.

7) відомості про андеррайтера:
повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ» 
код за ЄДРПОУ 37134676
місцезнаходження 01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 2Б 
номери телефонів та факсів 044 596 08 08, 044 221 13 68, факс: 044 596 08 09 
номер і дата видачі ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з торгівлі цінними па-
перами: андеррайтинг серії АГ №580097, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 19.12.2011 р., рішення №1148 від 19.11.2011 р., строк дії ліцензії з 19.12.2011 р. — необмежений

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укла-
дення)

№АА14/2803/001 від 28 березня 2014 року

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:
повне найменування Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» 
код за ЄДРПОУ 21672206
місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
номери телефонів та факсів 044 277 50 00, факс: 044 277 50 01
номер і дата видачі ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з 
організації торгівлі на фондовому ринку

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку серія АД № 034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 11.06.2012 р., строк дії ліцензії: 05.03.2009 р. — 05.03.2019 р.

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
код за ЄДРПОУ 30370711
реквізити договору (попереднього договору) про об-
слуговування випусків цінних паперів (номер, дата 
укладення)

№ ОВ-504 від 21.10.2013 р.

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів:
повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
код за ЄДРПОУ 30370711
реквізити договору про надання реєстру власників 
іменних цінних паперів (номер, дата укладення) 

№ ОВ-504 від 21.10.2013 р.

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — депози-
тарної діяльності депозитарної установи 

-

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в 
оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій 
недійсною

У разі визнання емісії недійсною, Емітент зобов’язаний повідомити про це перших власників облігацій шля-
хом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій гроші, що 
надійшли як плата за розміщенніоблігації, а власники облігаційзобов’язані повернути облігації, у разі їх 
отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною в порядку, встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених в 
оплату за облігації, у разі не затвердження в уста-
новлені строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розмі-
щення облігацій

У разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій загальними зборами учасників Емітента, Емітент зобов’язаний 
повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та 
повернути першим власникам облігацій гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації, а власники 
облігацій зобов’язані повернути облігації, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з 
дати не затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, шляхом пере-
рахування Емітентом на поточні рахунки перших власників облігацій гроші, що надійшли, як плата за 
розміщені облігації.

9 Умови та дата закінчення обігу облігацій Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізич-
ні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. 
Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах 
власника у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна 
установа.
Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій.
Дата закінчення обігу облігацій — «31» травня 2024 року. 

10 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп 
облігацій

Емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій на підставі відповідних повідомлень власників облігацій 
про здійснення викупу облігацій, що надаються власниками Емітенту за їх бажанням у строки, визначені 
Проспектом емісії облігацій.

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №96, 23 травня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24

Для здійснення Емітентом викупу власник облігацій або уповноважений представник власника має подати Емітенту повідомлення про здійснення викупу облі-
гацій у письмовій формі.
До повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій додаються ідентифікаційні документи власника облігацій у порядку, визначеному чинним 
законодавством України.
Повідомлення про здійснення викупу облігацій, подані в інші строки, ніж зазначено у цьому Проспекті емісії, Емітентом не розглядаються.
Повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій — юридичної особи має містити:
□ Повну назву власника облігацій відповідно до його установчих документів, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій, 
яка від імені власника підписує повідомлення про здійснення викупу облігацій, та відомості про документ, що підтверджує повноваження цієї особи подавати 
заяву;
□ Код власника за ЄДРПОУ;
□ Юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження власника облігацій із зазначенням контактного номеру телефону;
□ Реквізити рахунку у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі;
□ Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій; 
□ Кількість облігацій, що надаються для викупу;
Повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій — фізичної особи має містити:
□ Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) власника облігацій;
□ Реквізити документів, що посвідчують особу власника облігацій;
□ Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
□ Документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб-підприємців);
□ Адресу проживання власника облігацій;
□ Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій; 
□ Кількість облігацій, що надаються для викупу;
□ Реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі;
Повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій повинна бути засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її наявності).
Подання повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій здійснюється за місцезнаходженням Емітента безпосередньо власником або пред-
ставником власника облігацій, або шляхом їх надсилання засобами поштової (рекомендованим листом) або кур'єрської доставки. Датою подання повідомлення 
власника облігацій про здійснення викупу облігацій з використанням засобів поштової (рекомендованим листом) або кур'єрської доставки, вважається дата 
отримання цієї заяви Емітентом. 
Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій із власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про здійснення викупу облігацій.
Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, Емітент протягом п’яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти у 
відповідності до вимог чинного законодавства.
Якщо дата початку або закінчення викупу облігацій припадає на святкові (вихідні) дні за законодавством України, дата початку або закінчення викупу облігацій 
переноситься на перший робочий день, що слідує за святковим (вихідним) днем.
порядок встановлення ціни викупу облігацій Обов’язковий викуп облігацій на вимогу власників чи за рішенням Емітента здійснюється Емітентом за 

вартістю, яка розраховується за формулою:
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де V — сума, за якою здійснюється викуп облігацій, грн.; 
1000 — номінальна вартість облігацій, грн.;
Еу — обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Націо-
нальним банком України на останній банківський день, що передує даті початку виплати власнику грошо-
вих коштів;
Е0 — обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Націо-
нальним банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій. 
Одночасно з викупом облігацій Емітентом здійснюється виплата відсоткового доходу за відсотковий пері-
од, протягом якого облігації перебували у власності власника облігацій. 
Розрахунки за викупом облігацій здійснюється без використання принципу «поставка проти оплати».

строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
Дата початку прийому повідомлень власника 

облігацій про здійснення викупу облігацій
Дата закінчення прийому повідомлень власника 

облігацій про здійснення викупу облігацій
Дата початку викупу 

облігацій
Дата закінчення викупу 

облігацій
15.07.2015 30.07.2015 15.08.2015 25.08.2015
15.07.2016 30.07.2016 15.08.2016 25.08.2016
15.07.2017 30.07.2017 15.08.2017 25.08.2017
15.07.2018 30.07.2018 15.08.2018 25.08.2018
15.07.2019 30.07.2019 15.08.2019 25.08.2019
15.07.2020 30.07.2020 15.08.2020 25.08.2020
15.07.2021 30.07.2021 15.08.2021 25.08.2021
15.07.2022 30.07.2022 15.08.2022 25.08.2022
15.07.2023 30.07.2023 15.08.2023 25.08.2023

11 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):
1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Номер відсоткового 
періоду

Дата початку відсотково-
го періоду

Дата закінчення 
відсоткового періоду

Тривалість періоду, 
днів

Дата початку виплати 
відсоткового доходу

Дата закінчення виплати 
відсоткового доходу

1 09.06.2014 14.08.2014 67 15.08.2014 30.08.2014
2 15.08.2014 14.09.2014 31 15.09.2014 30.09.2014
3 15.09.2014 14.10.2014 30 15.10.2014 30.10.2014
4 15.10.2014 14.11.2014 31 15.11.2014 30.11.2014
5 15.11.2014 14.12.2014 30 15.12.2014 30.12.2014
6 15.12.2014 14.01.2015 31 15.01.2015 30.01.2015
7 15.01.2015 14.02.2015 31 15.02.2015 28.02.2015
8 15.02.2015 14.03.2015 28 15.03.2015 30.03.2015
9 15.03.2015 14.04.2015 31 15.04.2015 30.04.2015

10 15.04.2015 14.05.2015 30 15.05.2015 30.05.2015
11 15.05.2015 14.06.2015 31 15.06.2015 30.06.2015
12 15.06.2015 14.07.2015 30 15.07.2015 30.07.2015
13 15.07.2015 14.08.2015 31 15.08.2015 30.08.2015
14 15.08.2015 14.09.2015 31 15.09.2015 30.09.2015
15 15.09.2015 14.10.2015 30 15.10.2015 30.10.2015
16 15.10.2015 14.11.2015 31 15.11.2015 30.11.2015
17 15.11.2015 14.12.2015 30 15.12.2015 30.12.2015
18 15.12.2015 14.01.2016 31 15.01.2016 30.01.2016
19 15.01.2016 14.02.2016 31 15.02.2016 29.02.2016
20 15.02.2016 14.03.2016 29 15.03.2016 30.03.2016
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21 15.03.2016 14.04.2016 31 15.04.2016 30.04.2016
22 15.04.2016 14.05.2016 30 15.05.2016 30.05.2016
23 15.05.2016 14.06.2016 31 15.06.2016 30.06.2016
24 15.06.2016 14.07.2016 30 15.07.2016 30.07.2016
25 15.07.2016 14.08.2016 31 15.08.2016 30.08.2016
26 15.08.2016 14.09.2016 31 15.09.2016 30.09.2016
27 15.09.2016 14.10.2016 30 15.10.2016 30.10.2016
28 15.10.2016 14.11.2016 31 15.11.2016 30.11.2016
29 15.11.2016 14.12.2016 30 15.12.2016 30.12.2016
30 15.12.2016 14.01.2017 31 15.01.2017 30.01.2017
31 15.01.2017 14.02.2017 31 15.02.2017 28.02.2017
32 15.02.2017 14.03.2017 28 15.03.2017 30.03.2017
33 15.03.2017 14.04.2017 31 15.04.2017 30.04.2017
34 15.04.2017 14.05.2017 30 15.05.2017 30.05.2017
35 15.05.2017 14.06.2017 31 15.06.2017 30.06.2017
36 15.06.2017 14.07.2017 30 15.07.2017 30.07.2017
37 15.07.2017 14.08.2017 31 15.08.2017 30.08.2017
38 15.08.2017 14.09.2017 31 15.09.2017 30.09.2017
39 15.09.2017 14.10.2017 30 15.10.2017 30.10.2017
40 15.10.2017 14.11.2017 31 15.11.2017 30.11.2017
41 15.11.2017 14.12.2017 30 15.12.2017 30.12.2017
42 15.12.2017 14.01.2018 31 15.01.2018 30.01.2018
43 15.01.2018 14.02.2018 31 15.02.2018 28.02.2018
44 15.02.2018 14.03.2018 28 15.03.2018 30.03.2018
45 15.03.2018 14.04.2018 31 15.04.2018 30.04.2018
46 15.04.2018 14.05.2018 30 15.05.2018 30.05.2018
47 15.05.2018 14.06.2018 31 15.06.2018 30.06.2018
48 15.06.2018 14.07.2018 30 15.07.2018 30.07.2018
49 15.07.2018 14.08.2018 31 15.08.2018 30.08.2018
50 15.08.2018 14.09.2018 31 15.09.2018 30.09.2018
51 15.09.2018 14.10.2018 30 15.10.2018 30.10.2018
52 15.10.2018 14.11.2018 31 15.11.2018 30.11.2018
53 15.11.2018 14.12.2018 30 15.12.2018 30.12.2018
54 15.12.2018 14.01.2019 31 15.01.2019 30.01.2019
55 15.01.2019 14.02.2019 31 15.02.2019 28.02.2019
56 15.02.2019 14.03.2019 28 15.03.2019 30.03.2019
57 15.03.2019 14.04.2019 31 15.04.2019 30.04.2019
58 15.04.2019 14.05.2019 30 15.05.2019 30.05.2019
59 15.05.2019 14.06.2019 31 15.06.2019 30.06.2019
60 15.06.2019 14.07.2019 30 15.07.2019 30.07.2019
61 15.07.2019 14.08.2019 31 15.08.2019 30.08.2019
62 15.08.2019 14.09.2019 31 15.09.2019 30.09.2019
63 15.09.2019 14.10.2019 30 15.10.2019 30.10.2019
64 15.10.2019 14.11.2019 31 15.11.2019 30.11.2019
65 15.11.2019 14.12.2019 30 15.12.2019 30.12.2019
66 15.12.2019 14.01.2020 31 15.01.2019 30.01.2019
67 15.01.2020 14.02.2020 31 15.02.2020 29.02.2020
68 15.02.2020 14.03.2020 29 15.03.2020 30.03.2020
69 15.03.2020 14.04.2020 31 15.04.2020 30.04.2020
70 15.04.2020 14.05.2020 30 15.05.2020 30.05.2020
71 15.05.2020 14.06.2020 31 15.06.2020 30.06.2020
72 15.06.2020 14.07.2020 30 15.07.2020 30.07.2020
73 15.07.2020 14.08.2020 31 15.08.2020 30.08.2020
74 15.08.2020 14.09.2020 31 15.09.2020 30.09.2020
75 15.09.2020 14.10.2020 30 15.10.2020 30.10.2020
76 15.10.2020 14.11.2020 31 15.11.2020 30.11.2020
77 15.11.2020 14.12.2020 30 15.12.2020 30.12.2020
78 15.12.2020 14.01.2021 31 15.01.2021 30.01.2021
79 15.01.2021 14.02.2021 31 15.02.2021 28.02.2021
80 15.02.2021 14.03.2021 28 15.03.2021 30.03.2021
81 15.03.2021 14.04.2021 31 15.04.2021 30.04.2021
82 15.04.2021 14.05.2021 30 15.05.2021 30.05.2021
83 15.05.2021 14.06.2021 31 15.06.2021 30.06.2021
84 15.06.2021 14.07.2021 30 15.07.2021 30.07.2021
85 15.07.2021 14.08.2021 31 15.08.2021 30.08.2021
86 15.08.2021 14.09.2021 31 15.09.2021 30.09.2021
87 15.09.2021 14.10.2021 30 15.10.2021 30.10.2021
88 15.10.2021 14.11.2021 31 15.11.2021 30.11.2021
89 15.11.2021 14.12.2021 30 15.12.2021 30.12.2021
90 15.12.2021 14.01.2022 31 15.01.2022 30.01.2022
91 15.01.2022 14.02.2022 31 15.02.2022 28.02.2022
92 15.02.2022 14.03.2022 28 15.03.2022 30.03.2022
93 15.03.2022 14.04.2022 31 15.04.2022 30.04.2022
94 15.04.2022 14.05.2022 30 15.05.2022 30.05.2022
95 15.05.2022 14.06.2022 31 15.06.2022 30.06.2022
96 15.06.2022 14.07.2022 30 15.07.2022 30.07.2022
97 15.07.2022 14.08.2022 31 15.08.2022 30.08.2022
98 15.08.2022 14.09.2022 31 15.09.2022 30.09.2022
99 15.09.2022 14.10.2022 30 15.10.2022 30.10.2022

100 15.10.2022 14.11.2022 31 15.11.2022 30.11.2022
101 15.11.2022 14.12.2022 30 15.12.2022 30.12.2022
102 15.12.2022 14.01.2023 31 15.01.2023 30.01.2023
103 15.01.2023 14.02.2023 31 15.02.2023 28.02.2023
104 15.02.2023 14.03.2023 28 15.03.2023 30.03.2023
105 15.03.2023 14.04.2023 31 15.04.2023 30.04.2023
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106 15.04.2023 14.05.2023 30 15.05.2023 30.05.2023
107 15.05.2023 14.06.2023 31 15.06.2023 30.06.2023
108 15.06.2023 14.07.2023 30 15.07.2023 30.07.2023
109 15.07.2023 14.08.2023 31 15.08.2023 30.08.2023
110 15.08.2023 14.09.2023 31 15.09.2023 30.09.2023
111 15.09.2023 14.10.2023 30 15.10.2023 30.10.2023
112 15.10.2023 14.11.2023 31 15.11.2023 30.11.2023
113 15.11.2023 14.12.2023 30 15.12.2023 30.12.2023
114 15.12.2023 14.01.2024 31 15.01.2024 30.01.2024
115 15.01.2024 14.02.2024 31 15.02.2024 29.02.2024
116 15.02.2024 14.03.2024 29 15.03.2024 30.03.2024
117 15.03.2024 14.04.2024 31 15.04.2024 30.04.2024
118 15.04.2024 14.05.2024 30 15.05.2024 30.05.2024
119 15.05.2024 31.05.2024 17 01.06.2024 31.05.2025

2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публіч-
не розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів.
Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:
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де Dі — сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період, грн.; 
1000 — номінальна вартість облігацій, грн.;
r — встановлена відсоткова ставка;
Ті — кількість днів у відсотковому періоді;
Ту — кількість днів у відповідному році;
і — порядковий номер відсоткового періоду; і = 1, 2, 3…119;
Еі — обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на останній банківський день, що 
передує даті виплати за і-й відсотковий період;
Е0 — обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на дату початку укладення дого-
ворів з першими власниками облігацій. 
Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. 
Відсоткова ставка встановлюється у розмірі 25% річних на 1-11 відсоткові періоди. 
Відсоткової ставки може бути змінена, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України. Зміна 
відсоткової ставки визначається за рішенням одноосібного виконавчого органу Емітента — Директора. Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову 
ставку для облігацій на відповідні відсоткові періоди, на які встановлюється відсоткова ставка, або підтвердити незмінність попередньої відсоткової ставки в 
офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента, в такі терміни:

відсоткові періоди, на які встановлюється нова відсоткова ставка Термін, до якого емітент зобов’язується повідомити про нову відсотко-
ву ставку

12-23 01.06.2015
24-35 01.06.2016
36-47 01.06.2017
48-59 01.06.2018
60-71 01.06.2019
72-83 01.06.2020
84-95 01.06.2021
96-107 01.06.2022
108-119 01.06.2023

У випадку невиконання Емітентом зобов’язань щодо оголошення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності відсоткової ставки Емітент приймає на 
себе зобов’язання сплачувати відсотковий дохід за відсотковою ставкою, встановленою на попередні відсоткові періоди.

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового до-
ходу (національна або іноземна валюта)

Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються в національній валюті України (гривні).

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями
Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються депозитарною установою згідно договору з власниками облігацій в національній валіть України (грив-
ні) на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового 
доходу за облігаціями, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.
Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого належні кошти перераховуються на 
рахунки депозитарних установа, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного Цен-
трального депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на дату початку виплати 
відсоткового доходу.
У разі відсутності в реєстру власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, на-
лежна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів 
Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
Виплата доходу за 119-тим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.
Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий/вихідний день за законодавством України, відповідна дата 
початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим/вихідним днем. Від-
сотки за вказані святкові/вихідні дні не нараховуються та не виплачуються.

12 Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій Дата початку погашення облігацій: «01» червня 2024 року.

Дата закінчення погашення облігацій: «31» травня2025 року.
2) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рі-

шення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)
Виплата номінальної вартості при погашенні облігацій здійснюється депозитарною установою, згідно умов договору про обслуговування рахунку у цінних папе-
рах, на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, 
та наданого на дату початку погашення.
Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого належні кошти перераховуються на 
рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного Цен-
тральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на дату початку погашення облігацій.
У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій, належна 
сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емі-
тент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий/вихідний день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчен-
ня погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим/вихідним днем. Відсотки за вказані святкові/вихідні дні не нарахо-
вуються та не виплачуються.
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Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов розміщення. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в 
національній валіть України (гривні).
Одноосібний виконавчий орган Емітента — Директор має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у разі наявності згоди 
всіх власників облігацій на таке подовження або у разі викупу Емітентом 100% випущених облігацій.

3) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації 
мають бути пред’явлені для дострокового погашення)
Одноосібний виконавчий орган Емітента — Директор протягом всього строку обігу облігацій можуть прийняти рішення про дострокове погашення всіх облігацій 
та встановити дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій, про що власник облігацій повідомляється письмово рекомендованим листом 
або особисто під підпис не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Емітент зобов’язується протягом 
10 робочих днів з моменту прийняття рішення одноосібним виконавчим органом Емітента — Директором опублікувати дату початку дострокового погашення 
облігацій в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 
перевищувати один рік.
Виплата номінальної вартості при достроковому погашенні облігацій здійснюється депозитарною установою, згідно умов договору про обслуговування рахунку 
у цінних паперах, на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашен-
ня облігацій, та наданого на дату початку погашення.
Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого належні кошти перераховуються на 
рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного Цен-
тральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку дострокового погашення облігацій, та наданого на дату початку дострокового по-
гашення облігацій.
У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій, належна 
сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емі-
тент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
Якщо дата початку або закінчення дострокового погашення облігацій припадає на святковий/вихідний день за законодавством України, відповідна дата початку 
або закінчення дострокового погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим/вихідним днем. Відсотки за вказані 
святкові/вихідні дні не нараховуються та не виплачуються.
Дострокове погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов розміщення. Виплата номінальної вартості облігацій здій-
снюється в національній валіть України (гривні).

4) можливість дострокового погашення облігацій за ви-
могою їх власників (порядок повідомлення власників 
облігацій про прийняття емітентом рішення про до-
строкове погашення випуску (серії) облігацій; порядок 
встановлення ціни дострокового погашення облігацій; 
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для до-
строкового погашення)

 Непередбачено

 5) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання об-
лігацій для погашення (дострокового погашення) ви-
пуску (серії) облігацій

Якщо у депозитарної установи відсутній розрахунковий рахунок власника облігацій, або рахунок вказано 
не вірно депозитарна установа повідомляє про надходження грошових коштів власника облігацій та де-
понує отримані грошові кошти на відокремленому рахунку Емітента до отримання інформації від власни-
ка облігацій про наявність у нього розрахункового рахунку. Після отримання від власника облігацій інфор-
мації про наявність у нього розрахункового рахунку депозитарна установа перераховує грошові кошти 
власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з 
власниками. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.
Після отримання від власника облігацій інформації про наявність у нього розрахункового рахунку депози-
тарна установа перераховує грошові кошти власникам облігацій за реквізитами, за якими повинна бути 
проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.

13 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок 
дій емітента в разі оголошення ним дефолту

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по власних боргових зобов’язаннях, у тому 
числі облігаціях. 
У разі, коли Емітент облігацій матиме підстави вважати,що він не зможе своєчасно погасити випуск об-
лігацій, він зобов’язаний оголосити дефолт шляхом публікації повідомлення про неспроможність вико-
нання зобов’язання у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку України протягом 10 календарних днів, коли Емітенту стало відомо про неможливість виконання 
зобов’язання з погашення облігацій, але не пізніше дати початку погашення облігацій. 
Власники облігацій повинні надіслати Емітенту письмову вимогу про повернення номінальної вартості 
облігацій. 
Відновлення платоспроможності Емітента або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної про-
цедури, а також задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільного кодексу України.

14 Застереження про те, що загальна номінальна вар-
тість випуску облігацій перевищує розмір власного 
капіталу емітента (у разі прийняття рішення про роз-
міщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*

 Обсяг випуску облігаційне перевищує розмір власного капіталу Емітента

15 Інші відомості* Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облі-
гацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов’язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та по-
рядок викупу визначаються відповідно до положень цього Проспекту емісії), здійснювати повторний їх 
продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій та здій-
снювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

16 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія 
вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента: Директор
Тов «нІКо»

(посада)

_______________
(підпис)

М. П.

лисицький андрій Георгійович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора: Директор 
Тов «Прайм аудит»

(посада)

_______________
(підпис) 

М. П.

Кушнір роман Степанович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*: Директор 
Тов «еллІоТТ КаПІТал»

(посада)

_______________
(підпис)

М. П.

Завгородній андрій володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку 
прийнято рішення здійснюва-
ти публічне розміщення 
облігацій**:

виконавчий директор
(посада)

_______________
(підпис)

М. П.

лупій Б.о.
(прізвище, ім'я, по батькові)
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Додаток №1 до Проспекту емісії облігацій
Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)  2013  12 31

Підприємство ТовариСТво З оБмеЖеноЮ 
вІДПовІДалЬнІСТЮ «нІКо»

за 
ЄДРПОУ

20390397

Територія  Донецька обл., Червоногвардій-
ський район, м. макіївка

за КОАТУУ 1413537200

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Товариство з обмеженою 
відповідальністю

за КОПФГ 240

Вид економічної 
діяльності

виробництво 
фармацевтичних 
препаратів і матеріа-
лів

за КВЕД 21.20

Середня кількість 
працівників 436

Адреса, телефон 86117, Донецька обл., м. макіївка, 
вул. енгельса, 1, 0623414641

Одиниця виміру:  тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001
актив Код

рядка
на початок 

звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 189 1 503
первiсна вартiсть 1001 2 097 2 966
накопичена амортизація 1002 (908) (1 463)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 108 2 588
Основні засоби 1010 128 296 126 868
первiсна вартiсть 1011 176 161 204 736
знос 1012 (47 865) (77 868)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 142 593 130 959
II. оборотні активи
Запаси 1100 20 189 29 217
Виробничi запаси 1101 10 510 13 503
Незавершене виробництво 1102 - 129
Готова продукцiя 1103 9 672 15 547
Товари 1104 7 38
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 9 688 39 557

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 694 1 375

з бюджетом 1135 20 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 913 876
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 592 811
Готівка 1166 1 1
Рахунки в банках 1167 591 810
Витрати майбутніх періодів 1170 3 5
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 37 099 71 841
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 179 692 202 800

Пасив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 000 25 000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 404 404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 890 2 052

Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 28 294 27 456
II. Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - 12 789
Інші довгостроковi зобов’язання 1515 124 982 124 982
Довгострокові забезпечення 1520 165 817
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 125 147 138 588
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 6 179 19 231
розрахунками з бюджетом 1620 192 287
у тому числі з податку на прибуток 1621 53 26
розрахунками зі страхування 1625 236 505
розрахунками з оплати праці 1630 526 1 028
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635 17 789 14 951

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 1 329 754
Усього за роздiлом ІII 1695 26 251 36 756
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 179 692 202 800
КОД

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

2013 12 31

20390397

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 Форма №2
Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗУлЬТаТи
Стаття Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

2000 151 994 107 665

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, 
валова сума

2013 - -

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

2050 (101 574) (78 246)

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами

2070 - -

валовий :
прибуток 2090 50 420 29 419
збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова 
сума

2111 - -

Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 - -

Інші операційні доходи 2120 2 526 1 400
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і с/г продукції

2122 - -

Адміністративні витрати 2130 (17 573) (10 309)
Витрати на збут 2150 (20 590) (11 162)
Інші операційні витрати 2180 (3 079) (2 155)
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2182 - -

фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190 11 704 7 193
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збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - 88
Інші доходи 2240 2 2 510
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (12 278) (7 472)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (8) (2 503)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 - -

фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 - -
збиток 2295 (580) (184)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (258) (142)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльнос-
ті після оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 - -
збиток 2355 (838) (326)

II. СУКУПний ДоХІД
Найменування показника Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них та спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподатку-
вання

2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 
та 2460)

2465 (838) (326)

III. елеменТи оПерацІйниХ виТраТ
Найменування показника Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 65 700 53 367
Витрати на оплату праці 2505 22 943 11 216
Відрахування на соціальні заходи 2510 8 499 4 115
Амортизація 2515 30 685 20 282
Інші операційні витрати 2520 18 499 13 199
разом 2550 146 326 102 179

IV. роЗраХУноК ПоКаЗниКІв ПриБУТКовоСТІ аКцІй
Назва статті Код 

рядка
За звітний

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ 
КЛIРИНГОВИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ», код ЄДРПОУ 32917451, повідомляє, що 
до розділу ІІ річної інформації емітента, яка була опублікована у офіційно-
му друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №82 (1835) від 30.04.2014р. 
вносяться зміни.

В інформації, що викладена в розділі ІІ річної інформації емітента щодо 
основних показників фінансово-господарської діяльності емітента за звітний 
період, у зв’язку із допущенням технічної помилки, спростовуються деякі по-
казники, у зв’язку із чим деякі основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис.грн.) за звітний період, що викладені в розділі ІІ 
річної інформації емітента, слід читати в наступній редакції:

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 262162 15260 
Власний капітал  52143 14585 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  37563  5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4596 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  257,60  0.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

257,60  0.03

Вся інша опублікована раніше річна інформація емітента вважаються 
достовірною.

ПУБлIЧне аКцIонерне ТовариСТво «УКраїнСЬКий мIЖнароДний КлIринГовий ДеПоЗиТарIй»,

ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво 
«ремБУДСервIС»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Рембудсервiс»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05432253

3. Місцезнаходження емітента 83023 м. Донецьк 
вул. Харитонова, 15

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0623453446 0623453493

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

rem-stroy.dn.ua

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

2. Текст повідомлення
Головного бухгалтера Босенко Наталiю Григорiвну (паспорт: серiя ВЕ 

номер 573195 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй 
областi 11.01.2002) звiльнено 22.05.2014 р. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 4.59999%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi — з 11.08.1995 р. Рiшення прийнято Наказом голови правлiння № 
6 вiд 22.05.2014 р. 

Головного бухгалтера Храменкову Венеру Наїлiвну (паспорт: серiя 
ВВ номер 872609 виданий Київським РВ ДМУ України в Донецькiй 
областi 11.06.2009) призначено 22.05.2014 р. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 2.19040%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу — безстро-
ково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — економiст. 
Рiшення прийнято Наказом голови правлiння № 6 вiд 22.05.2014.

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. Найменування посади.
Голова правлiння ____________  романов анатолiй Борисович

М.П.

ПраТ «ринКовий КомПлеКС «нива» (ЄДРПОУ 
32728799) повідомляє: в оголошенні надрукованому 30.04.14 в «Відомос-
ті НКЦПФР» №82(1835) допущено помилку. Вірним вважати:

Звітний період, тис.грн.: Усього активів 44456,1, Довгострокові 
зобов’язання 31096,7.

Попередній період, тис. грн.: Усього активів 44356,2, Довгострокові 
зобов’язання 31096,7.

Дата розкриття у загальнодоступній базі даних Комісії 30.04.14

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Украинский рынок акций  
в среду немного укрепил позиции

Фондовый рынок Украины по итогам торгов в среду 
немного укрепил позиции. Вместе с тем, участники все 
больше сокращают активность: индекс «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 0,28% — до 1123,47 пункта, ин-
декс ПФТС — на 0,65%, до 408,29 пункта.

Объем торгов на УБ составил 21,86 млн грн, ПФТС — 
почти 757 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали 
бумаги Енакиевского метзавода (+1,73%), Авдеевского 
коксохимзавода (+1,63%) и «Мотор Сичи» (+1,15%).

Подешевели только акции Райффайзен Банка Аваль 
(-1,7%) и Укрсоцбанка (-0,5%).

В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили ак-
ции «ДТЭК Днипроэнерго» (+15,47%), Енакиевского мет-
завода (+2,99%) и «Мотор Сичи» (+1,25%).

С отрицательной динамикой лидировали акции Хар-
цызского трубного завода (-1,17%), Северного ГОКа 
(-0,92%) и Стахановского ВСЗ (-0,82%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду подрос на 0,09% — до 312,79 пункта при объеме 
торгов 3,9 млн злотых (14,95 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Агрото-
на» (+1,72%), «Кернела» (+1,2%) и агрохолдинга ИМК 
(+0,58%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Мил-
киленда» (-5,95%), Coal Energy (-0,79%) и «Овостара» 
(-0,73%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, рынок в 
последние дни торгуется без каких-либо определенных 
торговых идей. 

В четверг, по оценкам эксперта, можно ожидать сохра-
нения боковой тенденции биржевых индексов. Внешняя 
статистика и конъюнктура вряд ли окажут хоть какое-
либо влияние на торговые настроения в Украине к концу 
текущей недели, добавил В.Иванишин.

индекс УБ в четверг утром продолжает 
восходящее движение, ПфТС — 

«оступился»
Украинские биржевые индексы в начале торгов в 

четверг изменяются разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» понемногу продолжает укреплять 
позиции и к 11:00 кв повысился на 0,45% — до 
1128,5 пункта, индекс ПФТС сместился в «красную 
зону» и к указанному времени просел на 0,07% — до 
408,01 пункта.

В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги 
Енакиевского метзавода (+3,6%), «Мотор Сичи» (+1,54%) 
и «Центрэнерго» (+1,26%).

С отрицательной динамикой лидировали бумаги Укр-
соцбанка (-3,24%), «Азовстали» (-2,04%) и «Укрнафты» 
(-0,86%).

На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали ак-
ции «ДТЭК Днипроэнерго» (-2,81%), «ДТЭК Захидэнер-
го» (-1,72%) и «Азовстали» (-0,74%).

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«ДонецЬКий ЗавоД ПроДмаШ»

1.1 Повне найменування – Публічне акціонерне товариство « Доне-
цький завод «ПРОДМАШ»

1.2 Організаційно-правова форма - акціонерне товариство
1.3 Скорочене найменування : ПАТ « Донецький завод Продмаш »
1.4 Місцезнаходження : 83038,м.Донецьк, вул.Електровозна,25
1.5 Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств 

(ЄДРПОУ): 14308960
1.6 Міжміський код , телефон та факс емітента : (062) 206-82-83, (062) 

203-33-73
1.7 Адреса електронної пошти: post@prodmash.donetsk.ua
1.8 Адреса сторінки в мережі Інтернет,яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.prodmash.donetsk.ua.
1.9 Вид особливої інформації- зміни у складі посадових осіб.

2. Текст повідомлення 
Згідно рішення Наглядової ради , протокол № 20/05-14 від 

20.05.2014  року ( повноваження Наглядової ради згідно діючого Статуту , 
розділ VII, пункт 15.2 , підпункт 8 ) Пєпєля Сергія Григоровича , паспорт 
серія ВЕ № 529453 , виданий Петровським РВ ДМУ УВМС України в Доне-
цькій області 08.12.2001 року, призначено генеральним директором стро-
ком на три роки з 22.05.2014 року до 21.05.2017 року .

Попередні посади: Шахтоуправлiння «Петровське» - електрослюсар 
пiдземний; Шахта «Трудовська» - електрослюсар пiдземний ; Завод 
«КАМАЗ» - коваль-штампувальник ; Шахта «Трудовська» - електрослю-
сар ; АТ «НОРД» - охоронець ; Iнвестицiйна компанiя «ДIКОМ» - 
спецiалiст служби безпеки ; ВАТ «Костянтинiвський завод високоволь-
тної апаратури» - помiчник генерального директора з економiчної 
безпеки ; ТОВ «ТВА» - водiй; АТВТ «Донецький завод «Продмаш» - 
в.о.  генерального директора Товариства до призначення на посаду 
генерального директора, генеральний директор Товариства до 
21.05.2017 року.Акціями Товариства не володіє.Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини немає.

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

титься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

Генеральний директор  С.Г.Пєпєль

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
НОВИНИ
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С ростом рыночной стоимости торговались только бу-
маги Северного ГОКа (+0,67%) и Харцызского трубного 
завода (+0,08%).

Руководитель направления по работе с VIP-клиентами 
инвесткомпании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк про-
гнозирует, что торги в четверг по характеру, вероятно, не 
будут отличаться от торговой сессии среды.

Вместе с тем, В.Орлюк отметил, что для наиболее ри-
сковой части инвестиционного сообщества приоритет-
ным является формирование среднесрочных портфелей 
уже сейчас.

«Потому, наверняка, в четверг мы вновь увидим осто-
рожные покупки наиболее фундаментально сильных бу-
маг», — добавил эксперт.

низкая инфляция в еврозоне — повод 
для «серьезных опасений» — Юнкер

Низкие темпы инфляции в еврозоне являются пово-
дом для «серьезных опасений», заявил кандидат в пред-
седатели Еврокомиссии от Европейской народной пар-
тии Жан-Клод Юнкер в интервью агентству Bloomberg.

«Я не думаю, что существует угроза дефляции, одна-
ко президент ЕЦБ совершенно правильно дал понять, 
что низкая инфляция в регионе вызывает серьезные 
опасения», — сказал Ж.-К.Юнкер.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по 
итогам майского заседания Центробанка заявил, что со-
вет управляющих может смягчить кредитно-денежную 
политику уже на заседании 5 июня, однако до этого ему 
необходимо оценить новые прогнозы инфляции и ВВП, 
которые будут подготовлены экспертами ЕЦБ к началу 
июня.

В апреле 2014 года инфляция в еврозоне ускорилась 
до 0,7% по сравнению с мартовским уровнем в 0,5%, ми-
нимальным с октября 2009 года. Инфляция в еврозоне 
остается ниже 1% уже семь месяцев подряд, тогда как 
ЕЦБ таргетирует ее на уровне «немногим ниже 2%».

Еврокомиссия 5 мая понизила прогнозы инфляции в 
еврозоне на этот и следующий год — соответственно до 
0,8% и 1,2%.

Ж.-К.Юнкер ранее в течение почти 19 лет занимал 
пост премьер-министра Люксембурга, что является ре-
кордом для стран Европейского союза. Параллельно он 
выполнял обязанности министра финансов и возглав-
лял Еврогруппу (совет министров финансов еврозоны) с 
момента ее создания в 2005 году до 2013 года.

22-28 мая 2014 года в Евросоюзе пройдут выборы в 
Европарламент, на основании итогов которых впервые в 
истории будет также определен председатель Евроко-
миссии. Им станет кандидат от победившей партии. 
Ж.-К.Юнкер был выдвинут кандидатом от правоцен-
тристской Европейской народной партии в марте этого 
года.

Доллар дорожает, поднявшись выше 
200-дневной скользящей средней

Доллар в четверг продолжает подъем по отношению к 
евро, иене и другим мировым валютам вслед за ралли 
на фондовых рынках, свидетельствующем об улучше-
нии аппетита инвесторов к риску, и повышением доход-
ности US Treasuries, которое увеличивает привлекатель-

ность американских активов, сообщает агентство 
Bloomberg.

В ходе торгов нацвалюта США поднялась выше 
200-дневной скользящей средней в паре с иеной. Преды-
дущий раз, когда доллар после снижения к иене восстано-
вился выше этого уровня (это произошло в октябре), за-
вершился его подъемом на 9%, до 5-летнего максимума.

Евро в 8:40 МСК в четверг стоил $1,3671 по сравне-
нию с $1,3687 на закрытие североамериканских торгов 
21 мая.

Курс японской валюты к доллару США снизился к это-
му времени до 101,68 иены со 101,37 иены накануне, 
пара евро/иена торгуется на уровне 139,02 иены по срав-
нению со 138,74 иены по итогам предыдущей сессии.

Подъем на рынках акций обеспечили позитивные 
статданные из Китая и оптимистичные сигналы в прото-
коле апрельского заседания Федеральной резервной си-
стемы (ФРС). 

Индекс менеджеров закупок (PMI) в КНР, рассчитыва-
емый HSBC и Markit Economics, вырос в мае до макси-
мального уровня за пять месяцев, однако все еще ука-
зывает на ослабление деловой активности в 
перерабатывающей промышленности страны. Предва-
рительное значение индекса увеличилось с 48,1 пункта 
в апреле до 49,7 пункта в мае — это максимум с декабря 
2013 года, однако осталось ниже 50 пунктов, что указы-
вает на спад активности.

В апреле этот показатель составил 48,1 пункта. Ана-
литики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем 
ожидали роста индикатора в мае до 48,3 пункта.

ФРС в апрельском протоколе отметила отсутствие ин-
фляционных рисков, несмотря на продолжающуюся 
поддержку экономики США с целью стимулирования за-
нятости. Федрезерв не намерен спешить с нормализа-
цией денежно-кредитной политики, хотя уже в апреле 
приступил к обсуждению ее возможных инструментов в 
рамках предварительной подготовки.

нефть стабильна в четверг, Brent торгуется 
на уровне $110,51 за баррель

Нефть стабильна в четверг после существенного 
подъема рынка накануне, сообщает агентство 
Bloomberg.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:44 МСК снизились в цене на $0,04 
(0,04%) — до $110,51 за баррель. К закрытию рынка в 
среду стоимость этих контрактов выросла на $0,86 
(0,78%) и составила $110,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
уменьшилась на $0,05 (0,05%) по сравнению с уровнем 
21 мая — до $104,02 за баррель. По итогам предыдущих 
торгов эти контракты выросли в цене на $1,74 (1,7%) — 
до $104,07 за баррель.

Внимание рынка в четверг направлено на позитивные 
статданные из Китая: индекс менеджеров закупок (PMI) 
в промышленном секторе КНР, рассчитываемый HSBC и 
Markit Economics, вырос в мае до максимального уровня 
за пять месяцев — 49,7 пункта. Тем не менее, значение 
индикатора остается ниже 50 пунктов, все еще указывая 
на ослабление деловой активности в секторе.
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В апреле этот показатель составил 48,1 пункта. Ана-
литики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем 
ожидали роста индикатора в мае до 48,3 пункта.

«Рост PMI стал сюрпризом, поскольку данные, опу-
бликованные двумя неделями ранее, ослабили ожида-
ния скорого восстановления темпов экономического 
подъема в КНР, — отмечает старший аналитик Samsung 
Futures Inc. Хонг Сунг Ки. — Важно то, что значение ин-

дикатора приблизилось к 50 пунктам, что позитивно для 
перспектив цен на нефть».

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, по-
казали снижение запасов нефти в стране на 7,23 млн 
баррелей по итогам прошлой недели, что подтолкнуло 
рынок к росту накануне.

При подготовке раздела «Новости» использова-
ны материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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 13. ПАТ ЗАВОД "ЛЬВIВСIЛЬМАШ" 15
 14. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ" 5
 15. ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТРАНС-ІНВЕСТ" 5
 16. ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 14
 17. ПАТ ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" 9
 18. ПрАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ 11
 19. ПАТ КИЇВШЛЯХБУД 5
 20. ПАТ КОЗОВАГАЗ 4
 21. ПАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ 14
 22. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН 10
 23. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН 11
 24. ПАТ КОРОСТИШІВГАЗ 8
 25. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 6
 26. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 11
 27. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 9
 28. ПАТ НВК "СВІТЯЗЬ" 13
 29. ТОВ НІКО 17
 30. ПАТ ОБґЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 7
 31. ПАТ ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД 30
 32. ПрАТ ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540 13
 33. ЗАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 4
 34. ПрАТ РЕМБУДСЕРВIС 29
 35. ПрАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС "НИВА" 29
 36. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 13
 37. ПрАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ 7
 38. ПрАТ СК ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА 12
 39. ПрАТ СК УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ АЛЬЯНС 12
 40. ПрАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 10
 41. ПрАТ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" 8
 42. ПрАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 13
 43. ВАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 13
 44. ПрАТ ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС 13
 45. ПрАТ ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС 13
 46. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КЛІРИНГОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 29
 47. ПАТ ХАРЧУВАННЯ 14
 48. ПрАТ ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 5


