
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнфОРМАцІйнІ ПОВІДОМЛЕннЯ 
тА нОВини нКцПфР

ПОВІДОМЛЕннЯ
про оприлюднення проекту рішення національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх обігу»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – Комісія) від 27.12.2013 №    3018 було схвалено про-
ект рішення «Про затвердження Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу» (далі 
– Проект), який розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про 
депозитарну систему України» та з метою удосконалення порядку 
здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик.

Проектом, зокрема, передбачено:
порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик 

(далі – облігації);
порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін 

до проспекту емісії, звіту про результати розміщення облігацій;
документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту 

емісії облігацій;
порядок внесення змін до проспекту емісії облігацій;
перелік документів, які надаються для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій;
порядок погашення, анулювання, скасування реєстрації випус-

ку облігацій.
Проектом також передбачено визнання таким, що втратило 

чинність рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 07.10.2003 № 414 «Про затвердження Положення про по-

рядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик», зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за № 982/8303.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за 
адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент 
корпоративного управління та корпоративних фінансів); e-mail: 
vitalii.fedorchenko@nssmc.gov.ua; nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту оприлюдню-
ється на офіційному веб-сайті Комісії – http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, становить десять 
робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту. 

т.в.о. Голови Комісії     А. Амелін

нКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, на підставі рішення Комісії від 
23.07.13р. №1283, п.5 розд.1 Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) 
про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням ви-
пуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, затвер-
дженого рішенням НКЦПФР від 23.04.13р. №736, відповідно до 
наданих документів, видано свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій у зв’язку з переведенням цінних паперів у бездокументарну 
форму існування ПАт «РІВнЕнСЬКий АВтОРЕМОнтний ЗАВОД» 
(33010, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Чернишова, 7; код за  
ЄДРПОУ - 05461473) на загальну суму 42 570,25 грн., номіналь-
ною вартістю 0,25 грн.; у кількості – 170 281 штук простих іменних 
акцій, форма існування – бездокументарна. Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій № 240/17/1/99, дата реєстрації - 22 листо-
пада 1999 року, дата видачі - 14 січня 2014 року.
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РОЗ КРит тЯ Ін фОР МА цІЇ нА фОн ДО ВО МУ Рин КУ
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №13, 21 січня 2014 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

*     *     *
Центральним територіальним департаментом Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку зі зміною на-
йменування емітента та переведенням випуску цінних паперів у 
бездокументарну форму існування здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВАт «АВтОтРАнСПОРтниК 13066» 
(02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 34, код за ЄДРПОУ: 
05475179), загальна сума випуску акцій – 9 775 936,25 грн., номі-
нальна вартість акцій - 0,25 грн., кількість простих іменних акцій 
– 39 103 745 штук. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у без-
документарній формі існування №199/10/1/2007, дата реєстрації: 
19.10.2007 року, дата видачі: 17 січня 2014 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи НКЦПФР, на 
підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 №2484, пункту 5 Розділу І 
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (ви-
пусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування 
емітента та/або зміною форми існування акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №736, відповідно до наданих документів 
видано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій 
ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНИК 13066» (02094, м. Київ, вул. Червоно-
гвардійська, 34, код за ЄДРПОУ: 05475179) у зв’язку з переведен-
ням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування 
– розпорядження №01цДЗС від 17.01.2014 року.

нКцПфР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
Комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.13 №2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня  
2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за №822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ЗАт «Южагропром», 24700, Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, вул. Горького, 55, код за ЄДРПОУ: 30088063 - розпо
рядження №03цДСА від 17 січня 2014 року.

20.01.2014 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу нКцПфР обов’язкове.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
“ІнГ БАнК УКРАЇнА” 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

(зміну складу посадових осіб) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство
 "ІНГ Банк Україна" 

2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження емітента 04070, м. Київ, Подільський р-н, 

вул. Спаська, 30-А 
4. Міжміський код, телефон та факс Тел. 0442303030, факс 0442303040
5. Електронна поштова адреса емітента Kiev.News@ingbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://www.ingcommercialbanking.com/
eCache/UKR/27/743.html

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

ІІ. текст Повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «ІНГ Банк Україна» на позачерговому засіданні (Про-

токол від 17.01.2014 р.) було прийнято наступне рішення про зміну складу по-
садових осіб емітента ПАТ «ІНГ Банк Україна»: 

- Обрати пана Мартена Юрріана ден Оттера, Начальника управління кредит-
ними та ринковими ризиками, до складу Правління ПАТ «ІНГ Банк Україна» як 
Члена Правління 17 січня 2014 року (паспорт BC0BFDP32, виданий 17.05.2013 
Послом Королівства Нідерландів у м. Києві.), строк, на який обрано особу – без 
зазначення строку, не обіймав інші посади протягом останніх п'яти років, пра-
цює в ПАТ «ІНГ Банк Україна» з 03 вересня 2012 року протягом 1 року та 4,5 мі-
сяців, в ІНГ Групі з січня 2001 року протягом 13 років, частка в статутному капі-
талі емітента – 0,00%, посадова особа непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має). 

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

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

2. Голова Правління          Ерік К.А. Версавел 
17.01.2014

Шановні акціонери!

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«чОРнОМОРГІДРОЗАЛІЗОБЕтОн»

(надалі – «Товариство») (код за ЄДРПОУ 00470059, місцезнаходження: 65031, 
Одеська область, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 33) повідомляє, про зміни до по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (повідомлення 
було опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» № 247 (1751) від 27.12.2013 року), які відбудуться 31 січня 2014 року 
о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 33 у фойє 
на третьому поверсі приміщення управління (адміністративного будинку) Товариства 
(проїзд тролейбусом №8 від залізничного вокзалу або маршрутним таксі № 208, зупинка 
ДСК), шляхом включення нових (додаткових) питань до порядку денного.

Порядок денний доповнити наступними питаннями:
19. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства та за-

твердження остаточного порядку та черговості розгляду питань порядку денного за-
гальних зборів акціонерів Товариства. 

20. Зміна місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства.
21. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Това-

риства шляхом викладання його у новій редакції. Обрання уповноваженої особи (осіб) 
на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

22. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шля-
хом викладання його у новій редакції. Обрання уповноваженої особи (осіб) на підписан-
ня Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

23. Скасування Положення про Правління Товариства.
24. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Обрання уповно-

важеної особи (осіб) на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
25. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства 

шляхом викладання його у новій редакції. Обрання уповноваженої особи (осіб) на під-
писання Положення про Ревізора Товариства.

26. Про припинення повноважень членів Правління Товариства та припинення  
(розірвання) трудових договорів (контрактів) з ними.

27. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових) з Головою 
та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів.

28. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових) з Головою 
та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів.

наглядова рада ПАт «чГЗБ»                           О.С. Михайлюк

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№13, 21 січня 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

 Додаток 28  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00300363
1.4. Місцезнаходження емітента 84112 Донецька область м. Слов'янськ 

вул. Пiд'їзна, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06262)27912 (06262)27912
1.6. Електронна поштова адреса емітента torelast@slav.dc.ukrtel.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття 
інформації 

torelast.com.ua

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

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова Правлiння Федоров Андрiй Робертович (паспорт: серiя ВС номер 

270601 виданий Краматорським МВ УМВС 18.04.2000) звiльнений з посади з 16.01.2014р. за 
власним бажанням та згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Голова Правлiння Зуєв Микола Анатолiйович (паспорт: серiя ВВ номер 322167 
виданий Ворошиловським РВУМВС України у мiстi Донецьку 17.02.1998) призначений на посаду з 
17.01.2014р. строком на 5 рокiв згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi  
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:  
З 2007 р. по 2010 р. директор ПП «Дельта - Х», з 13.11.2012 р. директор ТОВ «Донком Д». 

Посадова особа Голова Наглядової ради Зусманович Дмитрiй Маркович (паспорт: серiя 
СВ номер 948999 виданий Ленiнським РВ УМВС Запорiзькiй областi 04.10.2005) звiльнений з 
посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕ-
ЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 37848 акцiй, 
яка дорiвнює 7.04734%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сиверiна Тетяна Володимирiвна (паспорт: серiя СВ 
номер 400474 виданий Хортицьким РВ УМВС в Запорiзькiй областi 16.08.2001) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕ-
ЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10 акцiй, яка 
дорiвнює 0.00186%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Халамендик Микола Михайлович (паспорт: серiя 
СА номер 704384 виданий Хортицьким РВ УМВС в Запорiзькiй областi 26.03.1998) звiльнений 
з посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕ-
ЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 134244 акцiї, 
яка дорiвнює 24.99637%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Гулько Оксана Викторiвна (паспорт: серiя ВВ номер 
093557 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 27.10.1997) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕ-
ЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 61 акцiя, яка 
дорiвнює 0.01136%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Насонов Сергiй Валентинович (паспорт: серiя СВ 
номер 446229 виданий Хортицьким РВ УМВС в Запорiзькiй областi 27.10.2001) звiльнений з 
посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕ-
ЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 12 акцiй, яка 
дорiвнює 0.00223%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Слободян Валентина Iванiвна (паспорт: серiя ВА 
номер 443657 виданий Слов'янським МВ УМВС Донецької областi 07.10.1996) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕ-
ЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 59 акцiй, яка 
дорiвнює 0.01099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Наглядової ради Малахова Галина Глебiвна (паспорт: серiя ВА но-
мер 443671 виданий Слов'янським МВ УМВС Донецької областi 07.10.1996) звiльнена з по-
сади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» 
вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 76 акцiй, яка 
дорiвнює 0.01415%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Купченко Володимир Геннадiйович (паспорт: серiя 
ВВ номер 604226 виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 22.10.1998) 
призначений на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 01.11.2000р. по теперiшнiй час директор ТОВ «Баланс «АФ». 

Посадова особа Член Наглядової ради Борщевський Володимир Миколайович (паспорт: 
серiя ВК номер 922499 виданий Будьоновським РВ ДМУ ГУ України в Донецький обл. 
03.07.2012) призначений на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.03.2007р. по 01.06.2011р. комерцiйний директор 

ТОВ «Торгiвельна компанiя», з 01.01.2012р. по 01.03.2012р. комерцiйний директор  
ТОВ «Студiя», з 01.05.2012р. по 01.10.2012р. комерцiйний директор ТОВ «Промтехсервiс», з 
01.11.2012р. по 01.09.2013р. корпоративний директор ТОВ «Донком-Д», з 01.11.2013р. по 
теперiшнiй час комерцiйний директор ТП «Маркет Груп». 

Посадова особа Член Наглядової ради Василенко Тетяна Володимирiвна (паспорт: серiя 
ВЕ номер 384376 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 05.11.2001) 
призначена на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв: з 2005 р. по 2009 р. начальник технiчного вiддiлу ВАТ «Тореласт», з 2009 р. 
начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «Тореласт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Гулько Оксана Вiкторiвна (паспорт: серiя ВВ номер 
093557 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 27.10.1997) призначена 
на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
у розмiрi 61 акцiя, яка дорiвнює 0.01136%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 01.02.2006р. по 
теперiшнiй час займає посаду начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Тореласт». 

Посадова особа Член Наглядової ради Жученко Олександр Iгорович (паспорт: серiя ВТ но-
мер 068318 виданий Київським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл., 27.12.2013) 
призначена на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 25.03.2009р. по 01.03.2011р. директор ТОВ «Слов'янськi аграрнi технологiї», з 
01.03.2011р. по теперiшнiй час молодший агрономом ТОВ «Технотрейд ЛТД». 

Посадова особа Член Наглядової ради Коломiйченко Володимир Iгорович (паспорт: серiя 
ВС номер 177696 виданий Кiровським РВДМУУМВС України в Донецькiй обл. 10.02.2000) при-
значенний на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 13.06.2007р. по теперiшнiй час займається адвокатською дiяльнiстю. 

Посадова особа Член Наглядової ради Портянов Антон Сергiйович (паспорт: серiя ВЕ но-
мер 917263 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 12.06.2003) призна-
ченний на посаду строком на 3 роки згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента у розмiрi 12 акцiй, яка дорiвнює 0.00223%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 16.07.2009р. 
по 04.08.2011р. юрисконсульт ПАТ «Тореласт», з 05.08.2011р. по теперiшнiй час головний 
юрисконсульт ПАТ «Тореласт». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Бiлик Вiталiй Iванович (паспорт: серiя СА номер 
308323 виданий Хортицький РВ УМВС в Запорiзький областi 11.01.1996) звiльнений з посади 
згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 
16.01.2014р. 16.01.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10 акцiй, 
яка дорiвнює 0.00186%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Євглевська Тетяна Олексiївна (паспорт: серiя СВ 
номер 146656 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.01.2000) 
звiльнена з посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
22.11.2011р. по 16.01.2014р.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Санiна Алла Володимирiвна (паспорт: серiя СА 
номер 308323 виданий Жовтневим РВ УМВС України у Запорiзькiй областi 05.10.1996) 
звiльнена з посади згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
22.11.2011р. по 16.01.2014р. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Лихачова Тетяна Василiвна (паспорт: серiя ВК 
номер 968455 виданий Київським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл. 
22.12.2012) призначена на посаду строком на 5 рокiв згiдно Протоколу № 1/2014 позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. та Протоколу № 1/2014 
засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: з 01.09.2006р. по 21.08.2011р. головний бухгалтер ТОВ «РС ЕЛЕК-
ТРО», з 01.03.2012р. по 30.11.2012р. головний бухгалтер ТОВ «ШАРМ ДIСТРИБЬЮШНЗ», з 
02.01.2013р. по теперiшнiй час головний економiст ТОВ «Баланс «АФ». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Башкаєв Володимир Геннадiйович (паспорт: серiя ВА 
номер 191156 виданий Слов'янським ГО УМВС України в Донецькiй областi 21.03.1996) призначений 
на посаду строком на 5 рокiв згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 2006р. 
по 01.10.2013р. заступник начальника вiддiлу маркетингу та збуту ПАТ «Тореласт», з 02.10.2013р. по 
теперiшнiй час начальник вiддiлу збуту плiвкових матерiалiв ПАТ «Тореласт». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Бiндас Олена Сергiївна (паспорт: серiя ВТ номер 
007901 виданий Слов'янським МВ ГУДМС України в Донецькiй областi 01.06.2013) призна-
чена на посаду строком на 5 рокiв згiдно Протоколу № 1/2014 позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ТОРЕЛАСТ» вiд 16.01.2014р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: з 2006р. по теперiшнiй час економiст ПАТ «Тореласт».

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Зуєв Микола Анатолiйович  М.П.

ПУБЛIчнЕ АКцIОнЕРнЕ тОВАРиСтВО “СЛОВ’ЯнСЬКий ЗАВОД “тОРЕЛАСт”
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №13, 21 січня 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ЗВІт
про результати розміщення облігацій серії А

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«фІнАнСОВА КОМПАнІЯ «СтСКАПІтАЛ», 

код за ЄДРПОУ 37401756
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер 237/2/2013 - Т.
Дата реєстрації  «10» грудня 2013 року.

1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій

23.12.2013 р.

фактична 23.12.2013 р.
2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії облігацій

25.02.2014 р.

фактична 23.12.2013 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій

200 000 (двісті тисяч) штук

фактично розміщених 200 000 (двісті тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) 
облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн.

200 000 000,00 (двісті мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн. 200 000 000,00 (двісті мільйонів) 
гривень

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 190 000 000,00 (сто дев’яносто 
мільйонів) гривень

Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) 
ради:*

Кількість (шт.): 0 (нуль) штук
Сума, сплачена за облігації (грн.): 
0,00 (Нуль гривень 00 коп.)

Облігації, придбані членами виконавчого органу:* Кількість (шт.): 0 (нуль) штук
Сума, сплачена за облігації (грн.): 
0,00 (Нуль гривень 00 коп.)

Облігації, придбані працівниками емітента:* Кількість (шт.): 0 (нуль) штук
Сума, сплачена за облігації (грн.): 
0,00 (Нуль гривень 00 коп.)

* Заповнюється акціонерними товариствами.
Від емітента:

Директор ПАт «фК «СтС
КАПІтАЛ»,
(посада)       

___________ 
(підпис) 

М. П. 

Косенко Марина Юріївна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора:
Директор тОВ «Аудиторська 

фірма «АРІАЛ»
(посада)

___________ 
(підпис) 

М. П. 

Шведова Олена Леонідівна 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію/реєстратора: 
Директор департаменту

(посада)
___________ 

(підпис) 
М. П. 

Дідківський Є.М. 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від організатора торгівлі, на якому здійснювалося розміщення:
Голова Правління ПАт «Київська 

міжнародна фондова біржа» 
(посада) 

___________ 
(підпис) 

М. П. 

Доломина Максим Петрович 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«АГЕнтСтВО ПО РЕфІнАнСУВАннЮ ЖитЛОВих 

КРЕДитІВ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Агентство 

по рефінансуванню житлових кредитів» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

38040228

1.4. Місцезнаходження емітента 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В»
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

телефон: (044) 201-31-11
факс: (044) 201-31-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@re-finance.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.re-finance.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідно до вимог 
розділу III цього Положення

Зміни у реєстрі іпотечного покриття або 
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів 
за кожним консолідованим іпотечним 
боргом

2. текст повідомлення
 Дата дії: 16.01.2014 року внесено зміни до реєстру іпотечного покриття звичайних 

іпотечних облігацій серії «А», згідно рішення прийнятого Начальником Управління обліку, 
бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» (Рішення від 16.01.2014 р.) щодо вилучення іпо-
течних активів зі складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій серії «А», та 
включення іпотечних та інших активів до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних 
облігацій серії «А».

Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер 
свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : звичайні іпотечні облігації серії «А», 
свідоцтво про реєстрацію випуску № 1/4/2012/, дата реєстрації 09 жовтня 2012 року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, 
щодо яких відбулися зміни: 16.01.2014 р. до реєстру іпотечного покриття звичайних іпо-
течних облігацій серії «A» внесено зміни: виключено іпотечних активів – 2,43 %, включе-
но іпотечних активів – 2,28% та включено інших активів – 2,82 %. 

Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного по-
криття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю іпотечних 
активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття зви-
чайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління 
іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР 
№ 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення встановленого коефіцієнту 
іпотечного покриття 0,85 в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А».

Іпотечні активи(інші активи) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покрит-
тя, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх  
найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотеч-
ного покриття: виключено 16.01.2014 р., вартість іпотечних активів – 6 252 672,32 грн. ;

включено 16.01.2014 р., вартість іпотечних активів – 5 873 187,42 грн. ;
включено 16.01.2014 р., вартість інших активів – 7 250 000,00 грн.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління _____________________________ Волков Сергій Сергійович

(підпис) 
М. П.  17 січня 2014 року  

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Агентство 

по рефінансуванню житлових кредитів» 
1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

38040228

1.4. Місцезнаходження емітента 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В»
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

телефон: (044) 201-31-11
факс: (044) 201-31-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@re-finance.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.re-finance.com.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідно до вимог 
розділу III цього Положення

Зміни у реєстрі іпотечного покриття або 
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів 
за кожним консолідованим іпотечним 
боргом

2. текст повідомлення
 Дата дії: 16.01.2014 року внесено зміни до реєстру іпотечного покриття звичайних іпо-

течних облігацій серії «В», згідно рішення прийнятого Начальником Управління обліку, бю-
джетування та звітності ПАТ «АРЖК» (Рішення від 16.01.2014 р.) щодо включення іпотечних 
та інших активів, на заміну вилучених іпотечних та інших активів, до складу іпотечного по-
криття звичайних іпотечних облігацій серії «В». 

Випуск іпотечних облігацій, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер сві-
доцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій) : звичайні іпотечні облігації серії «В», свідо-
цтво про реєстрацію випуску № 1/4/2013/Т, дата реєстрації 15.01. 2013 року.

Частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття, щодо 
яких відбулися зміни: 16.01.2014 р. до реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних об-
лігацій серії «В» внесено зміни: виключено іпотечних активів – 0,54%, включено іпотечних 
активів – 3,04 %, виключено інших активів – 1,85%, та включено інших активів – 1,94 %.

Причина прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: 
у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, 
викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних об-
лігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям 
звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., 
та для запобігання перевищення встановленого коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотеч-
ному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «В».

Іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття, 
щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування 
та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття: 

виключено 16.01.2014 р., вартість іпотечних активів – 1 493 382,41 грн.,
включено 16.01.2014 р., вартість іпотечних активів – 8 456 962,04 грн.,
виключено 16.01.2014 р., вартість інших активів – 5 150 000,00 грн.,
включено 16.01.2014 р., вартість інших активів – 5 400 000,00 грн.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ___________________________ Волков Сергій Сергійович

(підпис) 
М. П.  17 січня 2014 року  

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АГЕнтСтВО ПО РЕфІнАнСУВАннЮ ЖитЛОВих КРЕДитІВ»
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№13, 21 січня 2014 р. Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Шановні акціонери

ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА
«КОММУнтРАнС»!

Приватне акціонерне товариство «Коммунтранс» (надалі – Товариство), яке знаходиться 
за адресою: Україна 83087, місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, будинок 44, 
код ЄДРПОУ 32026358, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства, які відбудуться 21 лютого 2013 року об 10:00 годині, за адресою: місто До
нецьк, проспект Богдана хмельницького, будинок 44, 4 поверх. 

ПОРЯДОК ДЕнний: участі
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 1. 
Обрання лічильної комісії Товариства.2. 
Затвердження регламенту проведення зборів.3. 
Про продаж частки акцій Товариства.4. 
Про зміну складу акціонерів Товариства.5. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів буде проводитись «21» лютого 2014 р. з 09 години 30 хвилин до 09 години  
50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів у позачергових 
загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни-
кам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на  
позачергових загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного за-
конодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах 
акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведен-
ня річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17 лютого 2014року.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного поза-
чергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціоне-
ри ПРАТ «Коммунтранс» можуть ознайомитись до дати проведення загальних зборів акціо-
нерів за адресою: Україна м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, будинок 44,  
4 поверх, у робочі дні з 8 до 17 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх 
проведення. 

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного Генеральний директор Товариства Косик Олександр Івано-
вич.

Довідки за телефоном: +38 062-210-23-24.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлен-

ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Косик Олександр Іванович. 
З повагою,
Генеральний директор     О.І.Косик

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
фІРМА «ЛІСОВА» 

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

 І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО фІРМА  

«ЛІСОВА»
2. Код за ЄДРПОУ 31457819
3. Місцезнаходження 02217 м.Київ вул. Драйзера, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 5475800 5480245
5. Електронна поштова адреса lisova@kv.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття Інформації http://www.31457819.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації 

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

 ІІ. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради ПрАТ фірма «Лісова» 

17.01.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради 
ПрАТ фірма «Лісова» 17.01.2014 р. (протокол б/н від 17.01.2014р.) Посадова особа По-
номаренко Михайло Павлович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), 

яка займала посаду Директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради ПрАТ фірма «Лісо-
ва» 17.01.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради ПрАТ фірма «Лісова» 17.01.2014 р. (протокол б/н від 17.01.2014р.) Посадова особа 
Антонюк Олена Григорівна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), 

призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: невизначений. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
адміністратор ПрАТ фірма «Лісова». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.  Директор                   Антонюк О.Г.
                                                           (підпис)               (ініціали та прізвище керівника)

 М.П.  17.01.2014
                  (дата)

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МАтІМЕКСУКРАЇнА», 
(код ЄДРПОУ: 25389499, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд.4, к. 26) 

(далі - Товариство) відповідно до Наказу Генерального директора Товариства від 
16.01.14 № 3А), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Това-
риства, які відбудуться «25» лютого 2014 року о 1400 годині за адресою місцезнаходжен
ня товариства: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд.4, кімната 26.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» лютого 2014 року з 1300 до 1350 годи
ни за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
на 24-00 годину «19» лютого 2014 року.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представника акціонера - доручення, оформлене відповідно до вимог чинного 

законодавства України, документ, що посвідчує особу представника.
Порядок денний:

Обрання Лічильної комісії загальних зборів. 1. 
Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних 2. 

зборів, порядку голосування та прийняття рішень на зборах. 
Про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «МАТІМЕКС-3. 

УКРАЇНА» (далі – Товариство) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «МАТІМЕКС-УКРАЇНА».

Про порядок і умови здійснення перетворення Товариства. 4. 
Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій 5. 

у акціонерів.
Про затвердження плану перетворення Товариства.6. 
Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному 7. 

капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАТІМЕКС-УКРАЇНА».
Про обрання комісії з припинення (перетворення) Товариства, затвердження її складу 8. 

та визначення повноважень.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання за-

гальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним зборів, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд.4, к. 26, у робочі дні з 14-00 
години до 16-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами є Щербина Г.В., тел. (044) 363-55-51, (044) 363-55-53.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом 
(проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку ден-
ного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше 
ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 
акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться у відповідності з ст.38 Закону 
України «Про акціонерні товариства».

телефон для довідок: (044) 3635551, (044) 3635553.
Генеральний директор
ПрАт «МАтІМЕКСУКРАЇнА» _____________ Грод Іван Михайлович
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор ______________

(підпис) 
Грод І.М.

М. П. 17.01.2014 р.

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ
 «ІнВЕСтицІйнА БУДІВЕЛЬнА КОМПАнІЯ «АРтЕМ» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельна компанія 

«Артем» (код за ЄДРПОУ – 33566130). Місцезнаходження – 07443, Київська обл., Бро-
варський р-н, с.м.т. Калинівка, вул. Ігорева, 15. Телефон (факс) – (044) 481-26-36. 
Електронна поштова адреса – ibk@artem.ua. Додаткова сторінка в мережі Інтернет для 
розкриття інформації – http://ibk.pat.ua. Вид особливої інформації – відомості про 
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. текст повідомлення
Директором Калугіним В.М. 23.12.13р. прийнято рішення про включення в лістинг 

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» іменних цільових облігацій се-
рії В. На підставі Протоколу котирувальної комісії ПрАТ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА» №169 від 26.12.13р. включені в лістинг іменні цільові облігації се-
рії В бездокументарної форми існування номінальною вартістю 84,00 грн. в кількості 
259880 шт. Співвідношення кількості цінних паперів включених в лістинг до загальної 
кількості цінних паперів конкретного випуску – 100%. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску №639/2/07 від 04.10.07р. видано Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор        Калугін В.М., 17.01.14р.
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Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №13, 21 січня 2014 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

Шановний акціонер!
наглядова рада 

ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«СтРАхОВА КОМПАнІЯ 

«СтАтУС» 
(надалі  товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів 
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 лютого 2014 року о 10 год. 

00 хв., що відбудуться за адресою: 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, 
офіс 109.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: 
26 лютого 2014 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 24 година 20 лютого 2014 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.2. 
Про відкликання Голови та членів виконавчого органу Товариства.3. 
Про обрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.4. 
Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.5. 
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.6. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-
йомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер може ознайо-
митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, за місцезнаходженням Товариства: 02160, м. Київ, проспект 
Возз’єднання, 15, офіс 109, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години, а в 
день проведення загальних зборів, а також у місці їх проведення. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Това-
риства. Телефони для довідок: (044) 492-99-72, (044) 492-80-78. 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі: документ, що по-
свідчує особу акціонера чи його представника,довіреність на право участі у Збо-
рах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова наглядової ради __________________ Власов Данило Сергійович
   М.П.  20.01.2014р.

ПРАВЛІннЯ

ЗАКРитОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«АВДІЇВСЬКА фАБРиКА «АГАт», 

ідентифікаційний номер 02969604 (далі – Товариство), 
місцезнаходження: Україна, 86060, м. Авдіївка, Донецької обл., пр. Індустріальний,100, 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів товариства, які відбу-

дуться 21 лютого 2014 р. о 12.00 годині за адресою: Україна, 86060, м. Авдіївка, Донецької обл., 
пр. Індустріальний, 100, кабінет № 1. 

Порядок денний:
Обрання голови, секретаря та складу лічильної комісії.1. 
Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів ЗАТ «Авдіївська фабрика «АГАТ».2. 
Звіт Правління ЗАТ «Авдіївська фабрика «АГАТ» за підсумками 2011р, 2012р, 2013р.3. 
Звіт Спостережної ради ЗАТ «Авдіївська фабрика «АГАТ» за підсумками 2011р, 2012р, 4. 

2013р.
Звіт Ревізійної комісії ЗАТ «Авдіївська фабрика «АГАТ» за підсумками 2011р, 2012р, 5. 

2013р .
Затвердження річного звіту за 2011р, 2012р, 2013р та балансу станом на 31.12.2011р, 6. 

31.12.2012р, 31.12.2013р.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.7. 
Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, 8. 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми наглядової ради; 

Про прийняття рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ЗАТ «Авдіївська 9. 
фабрика «АГАТ». Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цін-
них паперів про прийняте рішення про де матеріалізацію.

Визначення дати припинення ведення реєстру. Припинення договору з реєстратором.10. 
Про обрання депозитарію для обслуговування акцій в бездокументарній формі іс-11. 

нування.
Про обрання зберігача для відкриття Товариством рахунків в цінних паперах власни-12. 

кам акцій.
Затвердження13.  Статуту Товариства в новій редакції.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 21 лютого 2014 року 
з 10.30 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам 
акціонерів - паспорт та довіреність, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства. 
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного 
та надати письмові пропозиції на ім'я Голови правління Товариства у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за адресою: Україна, 86060, м. Авдіївка, Донецької обл., пр. Індустріальний, 100, кабінет № 1; 
відповідальний працівник – Голова Правління Кругових Володимир Борисович. 

Пропозиції щодо порядку денного можуть бути подані не пізніше як за 20 днів до дати 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  
18 лютого 2014 року.

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном: (06236) 31545.
Основні показники 

фінансовогосподарської діяльності підприємства

найменування показника
Період

звітний
2013р.

звітний
2012р.

звітний
2011р.

попередній
2010р. 

Усього активів 2720,9 3138,7 3196,4 3335,1
Основні засоби 5726,7 5673,5 5568,4 5433,5
Довгострокові фінансові інвестиції - - - -
Запаси 382,1 456,7 401,9 386,0
Торгові цінні папери - - - -
Сумарна дебіторська заборгованість 32,0 174,1 94,8 76,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,0 2,5 0,9 6,6
Довгострокові зобов'язання - - - -
Поточні зобов'язання - - - -
Власний капітал - - - -
Статутний капітал 1217,8 1217,8 1217,8 1217,8
Нерозподілений прибуток (3299,0) (2796,9) (2412,6) (2099,1)
Чистий прибуток (збиток) (502,1) (384,3) (313,5) (298,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 19251 19251 19251 19251
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду 

- - - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- - - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

6 14 15 17

тОВ «ГРАнІтПЛЮС»
(код за ЄДРПОУ 32766270) повідомляє, що в Проспекті емісії облігацій ТОВ «Граніт-

Плюс» серії А,В,С,D,E,F,G, який був опублікований в газеті «Відомості НКЦПФР» №250 від 
28.12.2012р. сталася помилка. Пункт 4.6.1 треба читати : 

«4.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій: 
Розміщення облігацій відбуватиметься за адресою (місцезнаходженням) організатора 

торгів: 01004, м. Київ, Шовковична, 42/44.
Консультацію щодо підготовки угоди купівлі-продажу можна отримати за адресою Емі-

тента: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, буд.11;  тел./ф. (8-044) 230-83-36.
Дата початку розміщення облігацій  серій      A, Е, G: 10.01.2013 року. 
Дата закінчення розміщення облігацій серій A, E, G: 01.12.2013 року.
Дата початку розміщення облігацій  серій      B, D: 15.01.2013 року. 
Дата закінчення розміщення облігацій серій B, D: 14.01.2014 року.
Дата початку розміщення облігацій  серії     F: 01.02.2013 року. 
Дата закінчення розміщення облігацій серії F: 30.01.2014 року.
Дата початку розміщення облігацій  серії C: 01.03.2013 року. 
Дата закінчення розміщення облігацій серії C: 28.02.2014 року.
Загальні Збори Учасників Товариства затверджують результати  розміщення облігацій 

(по кожній серії) та звіт про результати розміщення облігацій (по кожній серії).»
Заступник директора   ___________         Видренко О.М.

Голова Ліквідаційної комісії

ПАт «ЗАКРитий нЕДиВЕРСифІКОВАний ВЕнчУРний
КОРПОРАтиВний ІнВЕСтицІйний фОнД «УКРАЇнСЬКІ РЕСУРСи»

(ВАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестицій-
ний фонд «Українські земельні ресурси»), код ЄДРПОУ 34352827 повідомляє 
про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій  за № 00361, дата 
реєстрації «08» травня 2013 року, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку та втрату оригіналів змін до проспектів емісії акцій, які 
були зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
20.09.06 р., та 11.12.09 р.

Голова ліквідаційної комісії                                                       Седлачик Р. й.

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
ПО ГАЗОПОСтАчАннЮ тА ГАЗифІКАцІЇ 

«ГАДЯчГАЗ»
скликає позачергові загальні збори акціонерів 10.02.2014р. о 14.00 за адресою: Пол

тавська обл., м.Гадяч, вул.Будька, 26А, актова зала, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України 
«Про акціонерні товариства», з таким порядком денним: 1.Обрання членів лічильної комі-
сії позачергових загальних зборів акціонерів товариства. 2.Затвердження порядку веден-
ня (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів товариства. 3.Про схвалення 
укладених Товариством у 2013р. значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, відповідно до пп.9.2.3. п.9.2. 
Статут Товариства та ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах – 04.02.2014р. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адре-
сою: м.Гадяч, вул.Будька 26 а, планово-економічний відділ, Козаченко Світлана Анатоліївна. 
Реєстрація учасників зборів 10.02.2014 р. з 12.30 до 13.30 за адресою їх проведення. Для 
реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

ПУБЛІчнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нАУКОВОВиРОБничЕ ОБ’ЄДнАннЯ 

«КиЇВСЬКий ЗАВОД АВтОМАтиКи 
ІМ. Г.І. ПЕтРОВСЬКОГО» 

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

 емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

виробниче об'єднання «Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського» 
Код за ЄДРПОУ: 143093561.2. 
Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 101.3. 
Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-62-751.4. 
Електронна поштова адреса емітента: kza@kza.com.ua 1.5. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 1.6. 

для розкриття інформації: http://www.kza.com.ua 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента1.7. 

2. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Зміни відбулися за рішенням  

ДК «Укроборонпром» (Наказ №417 від 26.12.2013р. Повідомлення отримано 17.01.2014р. 
вхiдний номер №. М-24):

1. Кошелєв Олег Iгорович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) при-
пинено повноваження, як представника ДК «Укроборонпром» - члена Наглядової ради 
ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi з 31.10.2013 р. Строк, на який обрано: до моменту припинення повноважень 
Наглядової ради. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: 2008-2012, 
Адмiнiстрацiя Президента України, керiвнi посади; з 2012, ДК «Укроборонпром», 
керiвник апарату Генерального директора. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 0 акцiй. 

2. Мряченко Олександр Леонiдович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) призначено представником ДК «Укроборонпром» - членом Наглядової ради 
ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського». Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано: до моменту припинення повноважень Наглядової ради. Інші поса-
ди, які обіймав протягом останніх п’яти років: з 27.08.2007-06.12.2010, Дніпровська 
районна у м. Києві державна адміністрація, в.о. заступника Голови з питань торгівлі 
та споживчого ринку; з 02.02.2011-30.12.2011, Міністерство аграрної політики 
України, Директор ДП Українського державного інституту по проектуванню підпри-
ємств харчової промисловості «Укрдіпрохарчопром»; з 04.01.2012-20.03.2012, При-
ватне акціонерне товариство «Будтранс», Голова Наглядової ради, директор по роз-
витку; з 22.03.2012 по теперішній час ДК «Укроборонпром», заступник директора 
фiнансово-економiчного департаменту. Розмір пакету акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Правління ___________________________                  С.П.Маляров             
(найменування посади)                     (підпис)              (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.01.2014р.
               (дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСЕНЕРГОМЕТ"
(місцезнаходження товариства: 49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 97)

повідомляє про проведення  позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, які від
будуться 22 лютого 2014 року об 11.00 за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набе
режна Перемоги, буд. 102, офіс 3. Реєстрація акціонерів та їх представників здій
снюватиметься за місцем проведення зборів 22 лютого  2014 року  з 10.30 до 10.45. Пере
лік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Това
риства, складений  станом на  18 лютого  2014 року. На голосування у позачергових  загаль
них зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, виносяться наступні питання:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження   ліквідаційного балансу.
4. Затвердження звіту та акту ліквідаційної комісії.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися

під час підготовки до Загальних зборів:
  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документа

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства (49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 97, адміністративний корпус,
кабінет Голови ліквідаційної комісії, кожної п`ятниці з 10:00 до 12:00 години, а в день про
ведення Загальних зборів  також у місці їх проведення: 49094, м. Дніпропетровськ , вул.
Набережна Перемоги, буд.102, офіс 3 з 10.00 до 10:30 години. Особа відповідальна за по
рядок ознайомлення акціонерів з документами  Голова ліквідаційної комісії  Зарубіна О.О.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним за
конодавством документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати до
віреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. 

Контактний телефон: (0562) 312339.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ"

(місцезнаходження товариства: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11)
повідомляє про проведення  позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, які від
будуться 22 лютого 2014 року о 13.00 за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набе
режна Перемоги, буд. 102, офіс 3. Реєстрація акціонерів та їх представників здій
снюватиметься за місцем проведення зборів 22 лютого 2014 року  з 12.30 до 12.45. Пере
лік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Това
риства, складений  станом на  18 лютого 2014 року. На голосування у позачергових  загаль
них зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, виносяться наступні питання:

1.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Затвердження   ліквідаційного балансу.
4.Затвердження звіту та акту ліквідаційної комісії.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися

під час підготовки до Загальних зборів:
  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документа

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства (49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11, адміністративний корпус,
кабінет Голови ліквідаційної комісії, кожної п`ятниці з 10:00 до 12:00 години , а в день про
ведення Загальних зборів  також у місці їх проведення: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. На
бережна Перемоги, буд. 102, офіс 3  з 12.00 до 12:30 години. Особа відповідальна за поря
док ознайомлення акціонерів з документами  Голова ліквідаційної комісії Вельможко Т.К.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним за
конодавством документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати до
віреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Контактний телефон: (0562) 312339.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСЕНЕРГОМЕТ"
(місцезнаходження товариства: 49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 97)

повідомляє про проведення  позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, які від
будуться 22 лютого 2014 року об 11.00 за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набе
режна Перемоги, буд. 102, офіс 3. Реєстрація акціонерів та їх представників здій
снюватиметься за місцем проведення зборів 22 лютого  2014 року  з 10.30 до 10.45. Пере
лік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Това
риства, складений  станом на  18 лютого  2014 року. На голосування у позачергових  загаль
них зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, виносяться наступні питання:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження   ліквідаційного балансу.
4. Затвердження звіту та акту ліквідаційної комісії.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися

під час підготовки до Загальних зборів:
  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документа

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства (49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд. 97, адміністративний корпус,
кабінет Голови ліквідаційної комісії, кожної п`ятниці з 10:00 до 12:00 години, а в день про
ведення Загальних зборів  також у місці їх проведення: 49094, м. Дніпропетровськ , вул.
Набережна Перемоги, буд.102, офіс 3 з 10.00 до 10:30 години. Особа відповідальна за по
рядок ознайомлення акціонерів з документами  Голова ліквідаційної комісії  Зарубіна О.О.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним за
конодавством документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати до
віреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. 

Контактний телефон: (0562) 312339.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ"

(місцезнаходження товариства: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11)
повідомляє про проведення  позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, які від
будуться 22 лютого 2014 року о 13.00 за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набе
режна Перемоги, буд. 102, офіс 3. Реєстрація акціонерів та їх представників здій
снюватиметься за місцем проведення зборів 22 лютого 2014 року  з 12.30 до 12.45. Пере
лік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Това
риства, складений  станом на  18 лютого 2014 року. На голосування у позачергових  загаль
них зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, виносяться наступні питання:

1.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Затвердження   ліквідаційного балансу.
4.Затвердження звіту та акту ліквідаційної комісії.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися

під час підготовки до Загальних зборів:
  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документа

ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства (49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11, адміністративний корпус,
кабінет Голови ліквідаційної комісії, кожної п`ятниці з 10:00 до 12:00 години , а в день про
ведення Загальних зборів  також у місці їх проведення: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. На
бережна Перемоги, буд. 102, офіс 3  з 12.00 до 12:30 години. Особа відповідальна за поря
док ознайомлення акціонерів з документами  Голова ліквідаційної комісії Вельможко Т.К.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним за
конодавством документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати до
віреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Контактний телефон: (0562) 312339.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«хОЛДинГОВА КОМПАнІЯ «ЕнЕРГОМЕРЕЖАІнВЕСт»

2. Код за ЄДРПОУ: 32113410
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 12
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 499-40-72, 499-40-71
5. Електронна поштова адреса: kryuchkov.dm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 32113410.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення:
Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» №1/14 від 16.01.2014р. змінено склад посадових осіб товари-
ства:

1) звільнено за згодою сторін (ч.1 ст.36 КЗпП України) з посади Ревізора Кулько Аркадія 
Вячеславовича. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді з 
2002 р. 

2) обрано на термін 3 (три) роки на посаду Ревізор Саєнко Валерія Володимировича. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років: директор ТОВ «ШАНС». 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» від 16.01.2014 року 
(Протокол №1/14) у зв’язку з необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб 
товариства згідно нової редакції Статуту затверджено та першим засіданням Наглядової 
ради від 16.01.2014р. обрано на термін 3 (три) роки на посаду:

1) Голова Наглядової ради Колесников Віталій Володимирович, часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Голова ради директорів компанії «ВЕК», Віце-президент Українського союзу промис-
ловців та підприємців, директор програм Міжнародного фонду сприяння інвестиціям..

2) Член Наглядової ради Колесников Вадим Віталійович, часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Ко-
мерційний директор ТОВ «ВЕК». 

3) Член Наглядової ради Продан Петро Васильович, часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Гене-
ральний директор АТЗТ «ІПАС». 

4) Член Наглядової ради чолак Світлана христофорівна, часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ди-
ректор «СТОВ «КОЧЕРІВ», юрист ПП «Ладабудсервіс», юрист ТОВ «Будівельна асоціація 
«Союз «Вивад». 

5) Член Наглядової ради Кононенко Олена Іванівна, часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Віце-
президент по фен-індустрії ТОВ «ТДУ», директор ТОВ «ВПК». 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не маєють. 
Згоди на розкриття персональних даних не надали.

З метою найбільш ефективної роботи Товариства позачерговими загальними зборами 
акціонерів від 16.01.2014 р. (протокол №1/14) прийнято рішення змінити назву Товариства з 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ», скорочену назву з 
ПрАТ «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» на ПрАТ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ».

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством 
Голова Правління                  Крючков Дмитро Васильович, 

16.01.2014р.
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ

фондовый рынок Украины завершил пятничные 
торги ростом индексов

Украинский рынок акций завершил торговую неделю ростом 
биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) в пятницу 
повысился на 0,67% — до 920,57 пункта, индекс ПФТС — на 0,09%, 
до 300,97% пункта.

Объем торгов на УБ составил 17,4 млн грн, ПФТС — 327,2 млн грн.
Динамику индекса УБ в основном определили акции «Донбассэнерго» 

(+1,66%), «Центрэнерго» (+1,45%) и «Мотор Сичи» (+1,04%).
Влияние других ценных бумаг было незначительным. При этом 

подешевели по итогам дня только акции Укрсоцбанка (-1%) и 
«Азовстали» (-0,16%).

Лучший рост в индексе ПФТС зафиксирован по бумагам Яси-
новского коксохимзавода (+11,73%), концерна «Стирол» (+3,84%) 
и «Центрэнерго» (+2,33%).

С отрицательной динамикой лидировали акции Стахановского 
(-4,99%) и Крюковского (-3,49%) вагоностроительных заводов, а 
также «ДТЭК Днипроэнерго» (-3,08%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу 
повысился на 0,1% — до 496,7 пункта, однако объем  
торгов индексными акциями составил всего 2,455 млн злотых 
(6,4 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги Coal 
Energy (+9,38%), «Садовая Груп» (+1,43%) и KSG Agro (+0,38%).

Подешевели по итогам дня только бумаги «Агротона» (-2,5%) и 
«Милкиленда» (-1,42%).

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» аналитик ин-
весткомпании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, опубликованная 
в пятницу европейская статистика оказалась лучше ожиданий. 
Не разочаровали инвесторов также статданные США. В то же 
время, отчетность американских компаний, которая в настоя-
щее время в центре внимания инвесторов, пока не дает воз-
можности сделать однозначные выводы о ситуации в экономике 
США.

«В результате фондовые рынки отреагировали на указанные со-
общения вялым разнонаправленным движением биржевых индек-
сов», — резюмировала эксперт.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ЗЕВС КЕРАМІКА»,
місцезнаходження якого: 

84100,  Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, 7, 
код ЄДРПОУ 32359757 повідомляє про наступне:

В повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, надрукованому у «Відо-
мостях НКЦПФР» № 57 від 25.03.2013 року припущено помилку. В таблиці «Основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності підприємства» в графі «Кількість власних акцій, 
викуплений протягом періоду (шт)», стовбець «період звітний» слід читати – «0». 

Спостережна рада Ат «Зевс Кераміка»

ЗАКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ДЕРЖАВний нАУКОВОВиРОБничий КОМПЛЕКС ЗАГОтІВЛІ 

І ЗБЕРЕЖЕннЯ АУтОЛОГІчнОЇ КРОВІ тА ЇЇ КОМПОнЕнтІВ» 
(місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27, код ЄДРПОУ 32557330) 

(далі – Товариство) повідомляє про неможливість проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Товариства 05 лютого 2014 р. о 10.00 годині за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. Воровського, 27, в адмінбудинку, кабінет №1. Дата проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Товариства переноситься на невизначений строк. 

Довідки за тел.: (044) 4868510, 4861200. 
В.о. генерального директора 
ЗАт «Банк крові»                  Магітов Анатолій Семенович

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ 
«МЮЗІКРАДІО» 

цим повідомляє про свій намір придбати акції Приватного акціонерного товариства «ТЕ-
ЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ВІКО», код ЄДРПОУ 27383631, в кількості 7 500 простих акцій, що на-
лежать Бушуєвій Тетяні Олександрівні (1049 простих акцій, що складає 13,9867% статутно-
го капіталу) та Панайот Ларисі Олександрівні (6451 простих акцій, що складає 86,0133% 
статутного капіталу). Код цінних паперів (ISIN) UA4000081723. ТОВ «Мюзікрадіо» на момент 
придбання не є власником акцій ПРАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ВІКО».

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 

ПАт «СВЕМОнВОЛинЬ» (код ЄДРПОУ 01190356)
(далі також «Товариство»)

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Свемон-Волинь», які відбудуться 25 лютого 2014 року о 10 год. 00 хв. (час 
київський), за адресою: Україна, м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 6, 2ий поверх, при
міщення приймальні. 

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів товариства:
Обрання організаційно-розпорядчих органів Загальних Зборів акціонерів 1. 

(президії Загальних Зборів в складі: Голови Загальних Зборів, Секретаря За-
гальних Зборів, Лічильної комісії Загальних Зборів) та затвердження регламенту 
Загальних Зборів акціонерів;

Звіт Голови Правління про підсумки діяльності Товариства у 2013 році та 2. 
затвердження річного звіту Товариства.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії. 
4. Викуп Публічним акціонерним Товариством акцій акціонерів.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, договорів (контрактів), 

укладених Товариством у 2012-2013році.
 6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства у 

2012-2013 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визна-

чення джерел покриття збитків), затвердження розміру, порядку та термінів ви-
плати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2011році; 

8. Про план економічного розвитку та основні напрями діяльності Товариства;
9. Про припинення повноважень Голови та членів та Правління Товариства і 

обрання Голови та членів та Правління Товариства
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товари-

ства і обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товари-

ства і обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Свемон-Волинь».
Початок чергових Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год. 00 хв. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних збо-

рах, буде складено станом на 24 годину 19 лютого 2014 року.
Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде прово-

дитися 25 лютого 2014 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за 
адресою: , м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 6, 2-ий поверх, приміщення приймальні.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необ-
хідно мати документ що посвідчує особу, а представникам акціонерів – належним 
чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у чергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства та документ, що посвідчує особу. 

З матеріалами порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою:

, м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 6, 2-ий поверх, приміщення приймальні, Гіль Ан-
дрій Дмитрович – голова правління.

телефон для довідок: тел.(0332) 751613
 Виконавчий орган товариства 

ПАт «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРиЄМСтВО 
ІМЕнІ ПЕтРОВСЬКОГО» 

25.01.2013 року емітент ПАТ «Сільськогосподарське підприємство імені Петров-
ського» отримав реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 
24.01.2013 р. На рахунках власників 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися 
такі зміни:

1. Пакет акцій ПАТ «Сільськогосподарське підприємство імені Петровського», що 
належить юридичній особі-нерезиденту Forise Investments LLS (Форайз Інвестментс 
ЛЛС), реєстраційний номер 0394851, адреса: 72114, Сполучені Штати Америки, штат 
Арканзас, Норт-Літл-Рок, 500 МЕЙН СТРІТ, Кімната А, збільшився на 5975104 акції; на 
рахунку власника обліковується 30975104 акції, що становить 12,3358% від загальної 
кількості голосуючих акцій.

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394

нОВини
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Рынок акций Украины в понедельник ушел вниз 
Украинский рынок акций начал торги в понедельник «гепом» 

вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв обвалился на 
2,73% — до 895,46 пункта, индекс ПФТС ввиду низкой активности 
на фондовой площадке просел на 0,08% — до 300,73 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». 
Больше всех при этом подешевели бумаги Укрсоцбанка (-4,92%), 
Енакиевского метзавода (-4,59%) и «Азовстали» (-4,49%).

Сделки на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-
сайте биржи не отображаются.

Глава МВф предупреждает об угрозе неравенства 
доходов для мировой экономики

Все увеличивающееся неравенство доходов грозит серьезными 
осложнениями для мировой экономики, заявила директор-
распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин 
Лагард в интервью Financial Times перед началом Всемирного 
экономического форума в Давосе.

Она опасается, что плоды экономической активности во многих 
странах попадают в руки меньшинства, а не большинства населе-
ния.

«Представителям бизнеса и политическим лидерам следует по-
мнить на Всемирном экономическом форуме о том, что слишком 
во многих странах преимуществами роста пользуются слишком 
мало людей. Такой подход не может привести к стабильности и 
устойчивому развитию», — утверждает глава МВФ.

Разрыв доходов наиболее и наименее обеспеченных слоев на-
селения по всему миру заявлен как одна из ведущих тем форума в 
Давосе в этом году.

Предполагается, что в рамках развития этой темы премьер-
министр Японии Синдзо Абэ напомнит компаниям страны о необ-
ходимости повышения заработной платы, тогда как британское 
правительство на прошлой неделе уже призвало к увеличению ми-
нимального размера оплаты труда.

Согласно докладу благотворительной организации Oxfam, 85 
самых богатых людей мира по версии журнала Forbes располагают 
в общей сложности $1,7 трлн, что эквивалентно благосостоянию 
беднейшей половины мирового населения — свыше 3,5 млрд че-
ловек.

Доллар удерживает рост к евро на ожиданиях
 дальнейшего сокращения стимулов фРС

Доллар удерживает рост к евро, оставаясь у максимума с ноя-
бря, на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) 
продолжит сворачивание программы количественного смягчения 
(QE) на январском заседании, передает агентство Bloomberg.

Долларовый индекс Bloomberg близок к самой высокой отметке 
с сентября прошлого года. Между тем иена дорожает по отноше-
нию к большинству валют вслед за падением на азиатских 
фондовых рынках на данных об ослаблении экономического роста 
в Китае.

Курс евро составлял на 9:00 МСК 20 января $1,3527 против 
$1,3541 по итогам сессии в Нью-Йорке в пятницу, когда стоимость 
доллара доходила до максимума с 25 ноября — $1,3508.

Иена в понедельник подорожала на 0,2% в паре с евро, до 
140,82 иены, и на 0,1% к доллару — до 104,09 иены.

«Все больше людей склоняются к тому, что ФРС просто продолжит 
сокращение QE, и это поддерживает доллар США, — считает старший 
экономист St. George Bank Ltd. Ханс Куннен. — США нацелены на со-
кращение стимулов, и они сделают это. Восстановление экономики 
является достаточно сильным для таких изменений».

По мнению председателя Федерального резервного банка Рич-
монда Джеффри Лэкера, Федрезерв продолжит обсуждение даль-
нейшего сворачивания программы количественного смягчения 
(QE) на предстоящих заседаниях, поскольку экономические 
статданные свидетельствуют о целесообразности сокращения сти-
мулов. 

Он ожидает, что ФРС, сократившая выкуп активов с $85 млрд 
до $75 млрд в месяц на декабрьском заседании, и дальше будет 
снижать ежемесячный объем сделок на $10 млрд на каждом за-
седании. 

ВВП Китая увеличился в октябре-декабре на 7,7% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года; аналитики, согласно 
различным консенсус-прогнозам, ожидали более низкого показа-
теля — 7,6%. В первом квартале наблюдалось повышение на 7,7%, 
во втором — на 7,5%, в третьем — на 7,8%. 

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП в октябре-декабре 
поднялся на 1,8% после 2,2% в июле-сентябре при консенсус-
прогнозе экспертов в 2%.

нефть дешевеет на замедлении темпов роста 
промпроизводства в КнР, Brent у $106,33 за баррель

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник на данных, ука-
завших на замедление темпов роста промышленного производства 
в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 8:48 МСК подешевели на $0,15 (0,14%) — до $106,33 
за баррель. К закрытию рынка 17 января стоимость этих контрак-
тов выросла на $0,73 (0,69%) и составила $106,48 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль, торги по которому 
завершаются в понедельник, на электронных торгах Нью-йоркской 
товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,72 (0,76%) — до 
$92,01 за баррель. Более активно торгуемый мартовский контракт 
подешевел на $0,71 (0,75%) — до $93,88 за баррель. По итогам 
торгов в пятницу котировки фьючерсов на февральскую WTI 
выросли на $0,41 (0,44%) — до $94,37 за баррель.

В понедельник рынки США закрыты в связи с празднованием 
Дня Мартина Лютера Кинга.

Рост промышленного производства Китая в декабре составил 
9,7% в годовом выражении против 10% в ноябре и консенсус-
прогноза в 9,8%. Объем розничной торговли в декабре вырос по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6%, что 
также ниже ноябрьского показателя (13,7%), но соответствует 
ожиданиям аналитиков.

ВВП Китая увеличился в октябре-декабре на 7,7% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года; аналитики ожидали бо-
лее низкого показателя — 7,6%. В первом квартале наблюдалось 
повышение на 7,7%, во втором — на 7,5%, в третьем — на 7,8%.

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП в октябре-декабре 
поднялся на 1,8% после роста на 2,2% в июле-сентябре при 
консенсус-прогнозе экспертов в 2%.

«Все дело в Китае, — отмечает глава консалтингового отдела 
Manaar Energy Consultation Робин Миллс. — Важно отслеживать 
любые признаки слабости китайской экономики. По моему мне-
нию, спрос в КНР куда более изменчив, чем в США и Европе».

Золото подорожало до максимума за полтора месяца 
на сигналах увеличения спроса

Золото подорожало до максимальной отметки почти за шесть 
недель на сигналах увеличения спроса, цены на платину подскочи-
ли на ожиданиях забастовок на рудниках в ЮАР, сообщает агент-
ство Bloomberg.

нОВини
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Цена за тройскую унцию золота с немедленной поставкой в ходе 
торгов в Сингапуре поднималась на 0,5% — до максимальных с  
11 декабря $1260 за унцию. Февральский контракт на бирже Comex 
в Нью-Йорке подорожал на 1,3% — до $1256,4 за унцию.

Объем активов в крупнейшем золотом биржевом фонде SPDR 
Gold Trust в пятницу вырос на 0,9%, что стало максимальным рос-
том с ноября 2011 года. Тем временем объем торгов фьючерсами 
на золото на Шанхайской бирже 17 января увеличился второй 
день, что указывает на сильный спрос на этот драгметалл в Китае, 
вероятно, крупнейшем его потребителе в мире.

Платина с поставкой в апреле подорожала в Нью-Йорке на 
2,3% — до $1464,2 за унцию. Представители профсоюза работ-
ников Anglo American Platinum, Impala Platinum Holdings и Lonmin 
в ЮАР планируют провести забастовку 23 января для увеличения 
зарплат. Три компании являются лидерами в производстве 
платины в ЮАР, крупнейшем производителе этого металла в 
мире.

Рост ВВП Китая в 2013 г. был минимальным 
с 1999 г. — 7,7%, превысил официальный прогноз
Экономический рост в Китае в 2013 году составил 7,7%, что со-

впало с темпами повышения в 2012 году, которые были худшими с 
1999 года, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на 
опубликованные в понедельник данные Государственного статис-
тического управления КНР.

При этом подъем превысил целевой показатель китайских влас-
тей на 2013 год, составлявший 7,5%.

Рост китайской экономики, второй по величине в мире, немного 
замедлился в конце года по сравнению с III кварталом, но оказался 
чуть выше ожиданий рынка.

ВВП страны увеличился в октябре-декабре на 7,7% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года; аналитики, со-

гласно различным консенсус-прогнозам, ожидали более низкого 
показателя — 7,6%.

В первом квартале наблюдалось повышение на 7,7%, во вто-
ром — на 7,5%, в третьем — на 7,8%.

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП в октябре-декабре 
поднялся на 1,8% после 2,2% в июле-сентябре при консенсус-
прогнозе экспертов в 2%, пишет MarketWatch.

«Замедление в IV квартале было вызвано торможением роста 
инвестиций», — считает главный экономист RBS по Китаю Луис 
Кейс.

В 2014 году большинство экспертов ожидает дальнейшего тор-
можения китайской экономики — до 7,4-7,5%.

Декабрьские статданные свидетельствуют при этом о неко-
тором ухудшении конъюнктуры. Рост промышленного произ-
водства в декабре был зафиксирован на уровне 9,7% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года против 
10% в ноябре и консенсус-прогноза в 9,8%, немного замедли-
лось и увеличение оборота розничной торговли. По итогам 
года промпроизводство увеличилось на 9,7%, на уровне ожи-
даний.

Объем розничной торговли в декабре вырос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 13,6%, что также ниже 
ноябрьского показателя (13,7%), но соответствует ожиданиям ана-
литиков. За 2013 год продажи поднялись на 13,1% после скачка на 
14,3% в 2012 году.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4% в дека-
бре и на 19,6% за 2013 год в целом, тогда как консенсус-прогноз 
экспертов составлял 19,8%. Аналитики Bank of America-Merrill 
Lynch считают данные об инвестициях наиболее пессимистичным 
из показателей. 

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
веб-сайта НКЦБФР, ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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Під пи са но до дру ку
20.01.2014 р. 

Офіційне видання національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"


