
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнфОРМАцІйнІ ПОВІДОМЛЕннЯ тА нОВини нКцПфР

нКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. директора 
департаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 року 
№2484, згідно з пунктом 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва 
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних па-
перів у зв`язку зі зміною найменування емітента та/або переве-
денням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існу-
вання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 №736, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 року за 
№802/23334, код за ЄДРПОУ: 30780858, відповідно до докумен-
тів, нАДАниХ тОВ «КОтРиС», 01011, м. Київ, Узвіз Печерський, 15, 
на заміну свідоцтва про реєстрацію випуску відсоткових іменних 
облігацій серії «А» у зв`язку з переведенням випуску цінних папе-
рів у бездокументарну форму існування, видано свідоцтво про 
реєстрацію випуску відсоткових іменних облігацій серії «А» у 
зв`язку з переведенням випуску цінних паперів у бездокументар-
ну форму існування – розпорядження № 101Кф ЗС від 12 груд
ня 2013 року. 

*    *    *
На виконання наказу Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку № 786 від 17.08.2011р., повідомляємо, що При-
карпатським територіальним управлінням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з переведенням ви-
пуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну 
здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧ
нОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА «тЕРнОПІЛЬХЛІБ», 46027, Тер-
нопільська обл., м.Тернопіль, вул. С.Будного, 3, код за ЄДРПОУ: 
22604879, загальна сума випуску акцій – 695982,00 грн., номі-

нальна вартість акції – 0,25 грн., кількість акцій – 2783928 шт., 
номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у без-
документарній формі існування – №181/19/1/99, дата реєстрації: 
20.12.1999р, дата видачі: 25.12.2013 року.

нКцПфР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484 та на підставі п. 7 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, 
відповідно до повідомлення державного реєстратора щодо про-
ведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи ВАТ «Миколаївське акціонерне товариство еко-
номічних комп’ютерних систем «ЕКОС», код за ЄДРПОУ: 13841965, 
54030, м. Миколаїв, вул.Потьомкінська, 11, шляхом її ліквідації, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАт «Миколаївське акціонер
не товариство економічних комп’ютерних систем «ЕКОС». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Миколаївське акціонерне 
товариство економічних комп’ютерних систем «ЕКОС» від 
29.06.1999 року №189/14/1/99, видане Миколаївським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 115 Кф С – А від 
20  грудня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Західно-
го територіального управління, що діє згідно з рішенням Комісії 
№2484 від 24.10.2013р., на підставі п.п. 1 п. 1 рішення Національ-
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ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№1390/23922, та пунктів 2-3 розділу І «Порядку скасування реє-
страції випусків акцій», затвердженого рішенням НКЦПФР від 
23.04.2013р. №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013р. за №822/23354, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Публічного акціонерного товариства «надрабудінвест» 
(35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д. Галицького, 9; код  
ЄДРПОУ – 35304748) у зв’язку з реорганізацією акціонерного то-
вариства. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №7/17/1/08 
(дата реєстрації – 24 липня 2008р.), видане 13 січня 2012 року 
Рівненським територіальним управлінням ДКЦПФР, анульова-
но  – розпорядження №65ЗХ4СА від 23 грудня 2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника При-
карпатського територіального управління, що діє на підставі рішен-
ня Комісії від 23.07.2013р. №1283, на підставі пункту 3 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстра-
цію випуску акцій у зв’язку з перетворенням ПрАт «Долинаавто» 
(77503, Івано-Франківська обл., м.Долина, вул.Обліски,  72; код 
ЄДРПОУ: 03117004), розмір статутного фонду: 285000  грн., розді-
лений на 1140000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №42/09/1/10 від 
27.10.2010р., видане Івано-Франківським територіальним управ-
лінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – розпоря
дження № 55  ПР1  С  А від 24.12.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Прикарпатського територіального управління, що діє на підставі 
рішення Комісії від 23.07.2013р. №1283, на підставі пункту 7 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано 
реєстрацію випуску акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного то-
вариства:

- ЗАт «Адампільський комбінат хлібопродуктів» (31416, Хмель-
ницька обл., Старосинявський р-н, смт.Адампіль, вул.Привок-
зальна, 1; код ЄДРПОУ: 31801721), розмір статутного фонду: 
160000 грн., розділений на 320000 шт. простих іменних акцій но-
мінальною вартістю 0,5 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій №4/22/1/02 від 11.03.2002р., видане Хмельницьким терито-
ріальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чин-
ність – розпорядження № 53  ПР4  С  А від 24.12.2013 року.

- ВАт «Будівельномонтажне управління №71» (46020, м.Тер-
нопіль, вул.Поліська, 3; код ЄДРПОУ 01035443), розмір статутно-
го фонду: 984550 грн., розділений на 3938200 шт. простих імен-
них акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій №154/19/1/99 від 11.11.1999р., видане Тернопіль-
ським територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що 
втратило чинність – розпорядження № 54  ПР2  С  А від 
24.12.2013 року.

- ВАт «Березенське» (30530, Хмельницька обл., Полонський р-н, 
с.Велика Березня; код ЄДРПОУ: 14149148), розмір статутного фон-

ду: 263670 грн., розділений на 1054680 шт. простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій №84/22/1/98 від 15.07.1998р., видане Хмельницьким терито-
ріальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чин-
ність – розпорядження № 57  ПР4  С  А від 24.12.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника При-
карпатського територіального управління, що діє на підставі рішен-
ня Комісії від 23.07.2013р. №1283, на підставі пункту 8 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку з ліквідацією ВАт «Підволочиський маслоза
вод» (47800, Тернопільська обл., смт.Підволочиськ, вул.Тернопіль-
ська, 110; код ЄДРПОУ: 00424591), розмір статутного фонду: 532926 
грн., розділений на 2131704 шт. простих іменних акцій номіналь-
ною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№197/19/1/99 від 31.12.1999р., видане Тернопільським територіаль-
ним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – 
розпорядження № 56  ПР2  С  А від 24.12.2013 року.

нКцПфР 
повідомляє про внесення змін до реєстру 

аудиторських фірм
Внесено зміни до Реєстру стосовно Аф «Респект» у вигляді 

ТОВ  (65026, м. Одеса, провулок Маяковського, 1, кв.10; код за 
ЄДРПОУ: 20971605) у зв’язку із змінами у переліку працівників, 
що безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських 
перевірок професійних учасників ринку цінних паперів, а саме: 
внесення до переліку аудиторів Будяка Володимира Михайловича 
на посаду – директора Київської філії АФ «Респект» у вигляді 
ТОВ  та виключення з переліку аудиторів Швець Юрія Анатолійо-
вича - наказ № 749 від 13 грудня 2013 року.

*    *    *
Внесено зміни до Реєстру стосовно ПАП «ЛВВ  Аудит» (18015, 

м. Черкаси, вул. Леніна/Благовісна, 105/269, оф. 571; код за  
ЄДРПОУ: 22801731) у зв’язку з надходженням документів, перед-
бачених підпунктом 1 пункту 2 рішення Комісії від 16.07.2013 р. 
№  1248 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 
актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» - наказ 
№747 від 13 грудня 2013 року.

*    *    *
Внесено до Реєстру ПП «Аф «АУДитІнфО». Інформація щодо 

аудиторської фірми: адреса: 99008, м. Севастополь, вул. 6-та Бас-
тіонна, 32; код за ЄДРПОУ: 33848012; свідоцтво про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською 
палатою України № 3685 від 15.12.2005 р., чинне до 30.11.2015 р.; 
свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 245/5 від 
26.01.2012 р.; дані сертифікованих аудиторів: Азарова Євгенія Во-
лодимирівна – на посаді директора-провідного аудитора; Літвіно-
ва Наталя Борисівна – на посаді аудитора; Азарова Наталя Віталі-
ївна – на посаді аудитора - наказ № 751 від 13 грудня 2013 року.

25.12. 2013 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу нКцПфР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тиСАГАЗ»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Тисагаз"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22091121
1.4 Місцезнаходження емітента 89452, Закарпатська область, Ужгород-

ський район, с. Вовкове, Тайня, 5 км
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (312) 61-68-44 (312) 61-49-50
1.6 Електронна поштова адреса емітента yuriy@cubenergyinc.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

22091121@smida.gov.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Єдиним акціонером приватного акціонерного товариства «Тисагаз» (далі – «Товари-

ство»), який володіє 100% акцій Товариства, Компанією «3ПІ Інтернешенл Енерджі Лімітед» 
[3P International Energy Limited] 23 грудня 2013 року було прийнято рішення про припинення 
Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Тисагаз» 
(Рішення Єдиного Акціонера ПрАТ «Тисагаз» № 14) у зв’язку з чим, було вирішено достро-
ково припинити повноваження Генерального директора Товариства та обрати комісію з при-
пинення Товариства.

Генеральний директор ПрАТ «Тисагаз» Вукста Михайло Юрiйович (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнений з посади 23 грудня 2013 року на 
пiдставi Рiшення Єдиного Акцiонера ПрАТ «Тисагаз» №14 вiд 23 грудня 2013 року у зв’язку 
з перетворенням ПрАТ «Тисагаз» у ТОВ «Тисагаз». Особа перебувала на посадi з 19 вересня 
2012 року по 23 грудня 2013 року, частка у статутному капiталi емiтента, що належить особi: 
0,00%. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi – 0 шт. На момент звiльнення 
особа не мала непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Ревiзор ПрАТ «Тисагаз» Роберт Брюс Ходжiнс (фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) звiльнений з посади 23 грудня 2013 року на пiдставi Рiшення 
Єдиного Акцiонера ПрАТ «Тисагаз» №14 вiд 23 грудня 2013 року у зв’язку з перетворенням 
ПрАТ «Тисагаз» у ТОВ «Тисагаз». Особа перебувала на посадi з 23 вересня 2011 року по 
23  грудня 2013 року, частка у статутному капiталi емiтента, що належить особi: 0,00%. 
Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi – 0 шт. На момент звiльнення особа не 
мала непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Нiкого не призначено на по-
саду замiсть звiльненої особи.

Голова комiсiї з припинення ПрАТ «Тисагаз» Вукста Михайло Юрiйович (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 23 грудня 2013 року на 
пiдставi Рiшення Єдиного Акцiонера ПрАТ «Тисагаз» №14 вiд 23 грудня 2013 року у зв’язку з 
перетворенням ПрАТ «Тисагаз» у ТОВ «Тисагаз» на строк до моменту завершення перетворен-
ня. Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 0 %. Розмiр пакета акцiй Товари-
ства, якi належать особi – 0 шт. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутнi. Попереднi мiсця роботи: з 05.04.1999 р. по 15.03.2001 р. працював в ТОВ  «Агенцiя 
«Тендер» на посадi Експерт-консультант; з 15.03.2001 р. по 03.02.2009 р. працював в 
ТОВ  «Агенцiя «Тендер» на посадi Директор. З 03.02.2003 р. по 19.09.2012 р. працював в 
ПрАТ  «Тисагаз» на посадi Заступника Генерального директора ПрАТ «Тисагаз». З 19 вересня 
2012 р. по 23 грудня 2013 р. працював на посади Генерального директора ПрАТ «Тисагаз».

Член комiсiї з припинення ПрАТ «Тисагаз» Фiзер Михайло Iванович (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 23 грудня 2013 року 
на пiдставi Рiшення Єдиного Акцiонера ПрАТ «Тисагаз» №14 вiд 23 грудня 2013 року у 
зв’язку з перетворенням ПрАТ «Тисагаз» у ТОВ «Тисагаз» на строк до завершення перетво-
рення. Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 0 %. Розмiр пакета акцiй 
Товариства, якi належать особi – 0 шт. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутнi. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: з 17.01.2000 р. по 01.03. 
2004 р. в ТОВ «Магнiк» на посадi Головного бухгалтера з 01.03.2004 р. по 23 грудня 2013 
працює в ПрАТ «Тисагаз» на посадi Головного бухгалтера.

Член комiсiї з припинення ПрАТ «Тисагаз» Мучичка Марiя Юрiївна (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду23 грундня 2013 року на 
пiдставi Рiшення Єдиного Акцiонера ПрАТ «Тисагаз» №14 вiд 2013 року у зв’язку з пере-
творенням ПрАТ «Тисагаз» у ТОВ «Тисагаз» на строк до моменту завершення перетворення. 
Частка, якою володiє у статутному капiталi Товариства – 0 %. Розмiр пакета акцiй Товари-
ства, якi належать особi – 0 шт. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутнi. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: з 2.04.2009 р. по 29.02.2012 р. 
в ТОВ «Калина Закарпаття» на посадi Юрисконсульта. З 01.03.2012 р. по теперешнiй час 
працює в ПрАТ «Тисагаз» на посадi Юриста.

3. Підпис
Вукста Михайло Юрiйович підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «тиСАГАЗ»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Тисагаз"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

220091121

1.4 Місцезнаходження емітента 89452, Закарпатська область, Ужгород-
ський район, с. Вовкове, Тайня, 5км

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (312) 61-68-44 (312) 61-49-50
1.6 Електронна поштова адреса емітента yuriy@cubenergyinc.com
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

22091121.smida.gov.ua

1.8 Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

2. текст повідомлення
Загальними Зборами Акцiонерiв (Єдиним акцiонером, який володiє 100% акцiй) при-

ватного акцiонерного товариства «Тисагаз» (далi - Товариство) 23 грудня 2013 року було 
прийнято рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Тисагаз» з метою мiнiмiзацiї витрат Товариства, пов’язаних з об-
слуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство.

Рiшення одноосiбного акцiонера було прийнято у вiдповiдностi з вимогами статтi 49 
Закону України «Про акцiонернi товариства».

До товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тисагаз» що утвориться в результатi 
перетворення Товариства переходять всi права, активи та зобов’язання Товариства. Розмiр 
статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тисагаз» складатиме 
50  000,00 (п’ятдесят тисяч гривень, 00 копiйок).

У результатi здiйснення процедури припинення ПрАТ «Тисагаз» шляхом його перетво-
рення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тисагаз» (надалi — «ТОВ «Тисагаз»») 
статутний капiтал останнього дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПрАТ «Тисагаз», 
що складає суму 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок). Акцiї ПрАТ «Тисагаз», 
що перетворюється, конвертуються в частки ТОВ «Тисагаз», яке утворюється внаслiдок пе-
ретворення ПрАТ «Тисагаз» та буде його повним правонаступником. При обмiнi акцiй 
ПрАТ  «Тисагаз» на частки у статутному капiталi ТОВ «Тисагаз» застосовується коефiцiєнт 
конвертацiї 1:1. Статутний капiтал ТОВ «Тисагаз» подiляється на вiдповiдну кiлькiсть часток, 
якi розподiляються серед заздалегiдь визначеного кола осiб, а саме: єдиний акцiонер 
ПрАТ  «Тисагаз - Компанiя «3ПI Iнтернешенл Енерджi Лiмiтед» - пiсля завершення процеду-
ри перетворення ПрАТ «Тисагаз» стане єдиним учасником ТОВ «Тисагаз». Розподiл частки у 
статутному капiталi ТОВ «Тисагаз» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення частки 
акцiонера у статутному капiталi ПрАТ «Тисагаз», що перетворюється.

Обмiн акцiй у статутному капiталi ПрАТ «Тисагаз» на частку в статутному капiталi 
ТОВ  «Тисагаз», що створюється, здiйснити в два етапи.

1-й етап. В строк протягом 2 (двох) мiсяцiв, починаючи з наступного робочого дня пiсля 
дати цього Рiшення, а саме в термiн з 24 грудня 2013 року по 24 лютого 2014 року 
здiйснюється обмiн акцiй Товариства на письмове зобов’язання про видачу вiдповiдної 
кiлькостi часток в статутному капiталi ТОВ «ТИСАГАЗ» («Письмове зобов’язання»), що ство-
рюється внаслiдок реорганiзацiї (перетворення), Письмове зобов’язання про видачу 
вiдповiдної кiлькостi часток ТОВ «ТИСАГАЗ» пiдписує Голова комiсiї з припинення Товари-
ства. 

2-й етап. Здiйснюється обмiн Письмового зобов’язання на частки в статутному 
ТОВ  «ТИСАГАЗ». Обмiн Письмового зобов’язання на частки в статутному капiталi ТОВ «ТИ-
САГАЗ» (та, вiдповiдно, отримання Акцiонером часток у статутному капiталi ТОВ «ТИСАГАЗ» 
в обмiн на видане Акцiонеру Письмове зобов’язання) здiйснюється шляхом участi акцiонера 
в установчих зборах ТОВ «ТИСАГАЗ» i включення його до числа засновникiв (учасникiв) 
ТОВ  «ТИСАГАЗ». При цьому термiн отримання часток у статутному капiталi ТОВ «ТИСАГАЗ» 
в обмiн на Письмове зобов’язання не обмежується..

Крiм того Товариство повiдомляє, що кредитори мають право заявити вимоги до нього 
з погашення заборгованостi, яка виникла у зв’язку з його дiяльнiстю протягом 2 (двох) 
мiсяцiв з дня публiкацiї повiдомлення про припинення Товариства. Вимоги Кредиторiв за-
являються у порядку, визначеному чинним законодавством України, шляхом подання пись-
мової заяви-вимоги, до якої додаються необхiднi документи для її обґрунтування, до Голови 
комiсiї з припинення Товариства – Вуксти Михайла Юрiйовiча за адресою: 89452, Україна, 
Закарпатська область, Ужгородський район, село Вовкове, вулиця Тайня, 5 км. 

3. Підпис
Генеральний директор Вукста Михайло Юрiйович підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
ПО ГАЗОПОСтАЧАннЮ тА ГАЗифІКАцІЇ  «СУМиГАЗ»

Організаційноправова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03352432
Місцезнаходження емітента: 40021, Україна.,Сумська область, м. Суми, вул. Лебе-

динська, буд. 13.
номер телефону керівника емітента:  (0542) 65-99-00
Електронна поштова адреса: oblgaz@sgaz.sumy.ua 
Офіційний сайт: www. sgaz.sumy.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

текст повідомлення:

Рішенням засідання Ревізійної комісії, що відбулося 23.12.2013р. (протокол засі-
дання Ревізійної комісії ПАТ «Сумигаз» від 23.12.2013р. №11/06-2013) обрано з дати 
прийняття цього рішення:

Голову Ревізійної комісії Товариства - акціонера-юридичну особу ОРАТРА ІНВЕСТ-
МЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMETNTS LTD), 1763693, володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 0,0000% згідно зведеного облікового реєстру власників цінних папе-
рів; 

Скретаря Ревізійної комісії Товариства - акціонера-юридичну особу СТАМА ВЕН-
ЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES  LTD), 1762952, володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,0000% згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління  тацький Костянтин Владиславович



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 26 грудня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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ДО УВАГи АКцІОнЕРІВ ПАт «ЛАнтМАннЕн АКСА»!
1. Повне найменування та 
місцезнаходження 
товариства:

Публічне акціонерне товариство «Лантманнен Акса» 
08300, Київська область, м.Бориспіль вул.Привокзальна, 
буд. 3

2. Дата, час та місце (із 
зазначенням номера кімнати, 
офісу або залу, куди мають 
прибути акціонери 
(учасники)) проведення 
загальних зборів:

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
04  лютого 2014 р. о 10.00
за адресою 08300, Київська область, м.Бориспіль 
вул.Привокзальна, буд. 3, кімната проведення зборів 

3. Час початку і закінчення 
реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах:

Реєстрація проводиться з 09-45 до 10-00 у день та за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації учасники зборів 
повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів  – 
паспорт та довіреність на передачу їм права участі у 
загальних зборах акціонерів, оформлену згідно діючого 
законодавства України. Довідки за телефонами: 
(04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах: 

29.01.2014 р.

5. Перелік питань, що 
виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним: 

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства. 
3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не 
більш як одного року. Визначення характеру та граничної 
вартості. 
4. Прийняття рішення про схвалення та/або вчинення інших 
правочинів товариства.
5. Вирішення інших питань загальними зборами 
товариства.
6. Організаційні питання. 

6. Порядок ознайомлення 
акціонерів (учасників) з 
матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під 
час підготовки до загальних 
зборів: 

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами 
рішень річних загальних зборів акціонерів за місцезнахо-
дженням Товариства: 08300, Київська область, 
м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд. 3, кімната юридичного 
відділу, звернутися до юриста Товариства. Зміни до 
порядку денного приймаються за 20 календарних днів до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. 

З повагою, 
Генеральний директор  І.І. Червак

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕР
нОГО тОВАРиСтВА «ІВАнОфРАнКІВСЬКАВтО» (прото-
кол № 23/12/2013-1 від 23 грудня 2013 року) відбулись зміни складу посадових 
осіб емітента:

Звільнено:
23.12.2013 з посади члена Дирекції – виконуючого обов’язки головного 

бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-
АВТО» ПОСТОЛОВСЬКУ НАТАЛІЮ ДМИТРІВНУ (паспорт серії СЕ № 132905 
виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 
18.04.2002) на підставі поданої заяви за власним бажанням, згідно 
ст. 38 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 19 днів. Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

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

Генеральний директор 
ПАт «ІВАнОфРАнКІВСЬКАВтО»  Кравець Ірина Костянтинівна.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нОВГОРОДСІВЕРСЬКА ЛЬОнОнАСІнницЬКА 

СтАнцІЯ»
РІЧнА ІнфОРМАцІЯ 
емітента за 2012 рік.

Повне найменування 
емітента –  Приватне акціонерне товариство
 «Новгород-Сіверська 
 льононасінницька станція»
Код за ЄДРПОУ –  00709833
Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну 
інформацію  www.00709833.emitents.org

Повідомлення про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

ПРАт «фАРЛЕПІнВЕСт» 
(код ЄДРПОУ 19199961)

(далі також «Товариство»)
Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест», які відбудуться 27 січня 2014 року о 10 год. 00 хв. (час 
київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. фізкультури, 30В, 5ий поверх, 
к.  517. 

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів товариства:
1. Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регла-
менту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товари-
ства «Фарлеп-Інвест» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦСС».

3. Затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів 
ПрАТ  «Фарлеп-Інвест» акцій.

Початок позачергових 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 21 січня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде прово-
дитися 27 січня 2014 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за 
адресою: Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 5-ий поверх, к. 517.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, акціоне-
рам необхідно мати документ що посвідчує особу, а представникам акціонерів  – 
належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на 
участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та документ, що 
посвідчує особу. 

З матеріалами порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою:

Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 5-ий поверх, юрист Бородавко Окса-
на Борисівна.

телефон для довідок: 
+38 044 251 87 36. 

Виконавчий орган товариства

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
нАУКОВОВиРОБниЧА фІРМА 

«фЕРОКЕРАМ»
Додаткові питання до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ  НВФ «Ферокерам», які відбудуться 08.01.2014 року. :
1. Відкликання членів наглядової ради.
2. Обрання членів наглядової ради.
3. Відкликання членів ревізійної комісії
4. Обрання членів ревізійної комісії.
5. Затвердження положення про виконавчий орган.
Директор ПАт нВф “ферокерам”  Чорноруцький П.В.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БУДiВЕЛЬнОМОнтАЖнЕ УПРАВЛiннЯ №53»

Регулярна річна інформація за 2011 рік
(річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів)
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Будівельно-

монтажне управління №53»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 01037137
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

http://www.bmu53.com.ua/ 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор ______________

(підпис) 
Леськов Петро iванович

М. П. 25.12.2013
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тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ 
“КВАЗАРІнВЕСтКАПІтАЛ”

Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

38150657

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КВАЗАР-ІНВЕСТ-КАПІТАЛ"

Скорочене найменування емітента (за 
наявності):

ТОВ "КВАЗАР-ІНВЕСТ-КАПІТАЛ"

Організаційно-правова форма 
емітента за КОПФГ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01015
Область: м. Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: Лаврська
Будинок: 20 ЛІТ. Ж
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0444992678
Номер факсу емітента: 0444992678
Веб-сайт емітента: kvazarinvest.emitents.net.ua
Найменування дії, щодо якої 
розкривається інформація:

Інформація про факти лістингу / делістингу 
цінних паперів на фондовій біржі

Дата дії, щодо якої розкривається 
інформація (день, місяць, рік):

24.12.2013

Дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про 
включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, найменування фондової 
біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента – Протокол Загальних Зборів 
Учасників №23/12-13 від 23.12.13, Загальні збори Учасників, ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС»; 

дата лістингу - 24.12.13, найменування фондової біржі - ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС»; 

вид, тип, форма випуску та форма існування - облігації підприємств, дисконтні іменні 
(серія А), бездокументарна форма, номінальна вартість 1 ЦП - 1 000,00 грн., кількість 
цінних паперів, включених, до лістингу - 160 000 шт.; 

співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених, чи виключених з 
лістингу, чи рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів конкрет-
ного випуску - 100%; 

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та наймену-
вання органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, включених, до 
лістингу - 29.11.13 №225/2/2013, Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку; 

права власників облігацій - вільно купувати та продавати облігації облігації на вторин-
ному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному 
законодавству України, отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні у тер-
міни встановлені проспектом емісії облігацій. 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особ

ливій інформації
Посада керівника емітента  Директор
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента  Ковешнікова Тетяна Олексіївна

Ліквідаційна комісія ІДПІф «фЕнІКСКЛАСиЧний» (далі - Фонд) по-
відомляє, що 23 грудня 2013 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ «КУА 
«ФІНІНВЕСТ-ГРУП», на яких прийнято рішення про припинення діяльності Фонду шляхом 
ліквідації у зв’язку зі зменшенням вартості активів нижче мінімального обсягу та неспро-
можністю відновлення рівня активів. Також прийнято рішення про зупинення розміщення 
інвестиційних сертифікатів Фонду. 

Кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються у такому порядку:
- у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвес-

тиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду; 
- у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України; 
- у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам КУА Фонду з погашення заборго-

ваності, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду, що ліквідується; 
- у четверту чергу - здійснюються виплати іншим учасникам Фонду.
Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попере-

дньої черги.Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами. 
Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити (особисто або через 

свого представника) за місцем здійснення розрахунків, такі документи: 
- учасник Фонду - фізична особа – паспортний документ, довідку про присвоєння 

ідентифікаційного номера (за наявності).
- представник учасника Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує 

право особи представляти інтереси учасника Фонду.
Ліквідаційна комісія Фонду приймає заявки на отримання розрахунків від кредиторів 

протягом 30 днів з дати опублікування цього Повідомлення за адресою: 83114, м. До-
нецьк, вул. Рози Люксембург, 75А, офіс 15, з 10 до 17 години за київським часом з поне-
ділка по п’ятницю.

З повагою, Голова Ліквідаційної комісії фонду Охременко М.Ю

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АПЕКСБАнК»

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

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

БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36482677
1.4. Місцезнаходження емітента: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 224-59-82;  

(044) 224-59-82.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: apeks@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації www.apeksbank.com.ua/content/view/41/70/lang,uk/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або ін-

формація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Поло-
ження:

відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. текст повідомлення

На підставі рішення позачергових загальних зборів ПАТ «АПЕКС-БАНК» від 
24 грудня 2013 р. (Рішення №2 єдиного акціонера, що одноосібно здійснює по-
вноваження Загальних зборів ПАТ «АПЕКС-БАНК») відбулися зміни у складі по-
садових осіб ПАТ «АПЕКС-БАНК» -

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:
У зв`язку із достроковим з 24.12.2013 припиненням повноважень члена Спо-

стережної ради Банку Хоменко Людмили Михайлівни за власним бажанням, від-
повідно до отриманого письмового повідомлення - заяви від 02.12.2013 , обрати 
(призначити) з 25.12.2013 членом Спостережної ради Банку Кузнєцову Тетяну 
Євлампіївну (РНОКПП 1765208888).

Щодо інших членів та Голови склад Спостережної Ради залишити без змін.
Уповноважити Голову Правління Банку, Кириллову А.В., укласти з членом 

Спостережної ради Банку, Кузнєцовою Т.Є., Договір про виконання повноважень 
члена Спостережної ради Банку після погодження її призначення на посаду чле-
на Спостережної ради Національним банком України.

Хоменко Людмилу Михайлівну ( дозвіл на розкриття паспортних даних не 
надано) звільнено з посади члена Спостережної Ради ПАТ «АПЕКС-БАНК» з 
24.12.2013р.;

Пiдстава: заява Хоменко Л.М. про звільнення за власним бажанням.
Хоменко Л.М. часткою в статутному капіталі ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володіє; 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебувала на 
посаді з 14.07.2009 року. 

Членом Спостережної ради ПАТ «АПЕКС-БАНК» замість звільненої особи 
призначено Кузнєцову Тетяну Євлампіївну.

Кузнєцова Тетяна Євлампіївна (РНОКПП 1765208888, дозвіл на розкриття 
паспортних даних не надано) призначена на посаду члена Спостережної Ради 
ПАТ «АПЕКС-БАНК» з 25.12.2013р. 

Підстава: особу призначено замість звільненої.
Обгрунтування змін: у зв`язку із достроковим з 24.12.2013 припиненням по-

вноважень члена Спостережної ради Банку Хоменко Л. М., обрано (призначено) 
з 25.12.2013 членом Спостережної ради Банку Кузнєцову Т.Є.;

Кузнєцова Т.Є. часткою в статутному капіталі ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володіє; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає;

Строк, на який призначено Кузнєцову Т.Є. – 3 роки;
Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності Кузнєцова Тетяна Євлам-

піївна:
вчитель російської мови і літератури, вчитель світової літератури з 

22.08.1989  р. по 11.01.2013 року Київської середньої школи №21 (з 2010 р. шко-
ла реорганізована у ліцей податкової та рекламної справи №21 м.Києва); член 
Ревізійної комісії ПАТ «АПЕКС-БАНК» з 16.04.2011 р. по 19.04.2013 р.

Розмiр пакета акцiй ПАТ «АПЕКС-БАНК», які належать Кузнєцовій Тетяні 
Євлампіївні - 0 шт., що складає 0,0000% статутного капiталу ПАТ «АПЕКС-
БАНК».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. 
3.2. Найменування посади
Голова Правління ПАт «АПЕКСБАнК» _______

(підпис) 
А.В. Кириллова

(ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 2013-12-24
(дата) 
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ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«УКРАЇнСЬКий ІннОВАцІйний БАнК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК»

Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

05839888 

Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10-А 
Регіон емітента: 8038200000 
Телефон керівника емітента: 044-2472007 
Електронна поштова адреса: kalashnik@ukrinbank.com 
Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення стосовно 

розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2.текст повідомлення
Рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, 
прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК», які відбулися 
23.12.2013 (протокол № 2 від 23.12.2013). 
Кількість та сума акцій, що розміщуються: 10 000 000 000 акцій на суму 100 000 000 грн. 
00 коп.
Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення.
Тип та форма існування акцій, що розміщуються: прості іменні акції бездокументарної 
форми існування.
Розмір збільшення статутного капіталу емітента шляхом додаткового випуску акцій: ста-
тутний капітал ПАТ «УКРІНБАНК» збільшується до 405 000 000,00 гривень. Номінальна 
вартість однієї простої іменної акції становить 0,01 грн. (одна копійка). ПАТ «УКРІНБАНК» 
здійснює розміщення акції за номінальною вартістю – 0,01 грн. (одна копійка).
Всі акціонери ПАТ «УКРІНБАНК» мають рівне переважне право на придбання акцій, що 
розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття 
рішення про приватне розміщення акцій. Зміна власника великого пакету акцій не перед-
бачається. В складі акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК» відсутні власники істотної участі (власни-
ки великого пакету акцій).
Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного ка-
піталу ПАТ «УКРІНБАНК» складає 32,79 %.
Інформація про права, які отримують інвестори на придбання акцій, що розміщуються:
- брати участь в управлінні діяльністю ПАТ «УКРІНБАНК» особисто або через своїх пред-
ставників;
- брати участь у розподілі прибутку ПАТ «УКРІНБАНК» та одержувати його частку (дивіден-
ди);
- одержувати інформацію про діяльність ПАТ «УКРІНБАНК»;
- володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та 
Статутом ПАТ «УКРІНБАНК».
Спосіб оплати акцій: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами.
Мета розміщення акцій: виконання програми капіталізації ПАТ «УКРІНБАНК».
Напрями використання отриманих коштів: збільшення обсягів активних операцій банку.
На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про придбання цінних паперів 
членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, не надходило.
Інформація щодо можливості конвертації акцій: конвертація акцій не передбачена.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління  А.Я. Жуков

24.12.2013

ПОВІДОМЛЕннЯ
ПРО МОЖЛиВІСтЬ РЕАЛІЗАцІЇ ПЕРЕВАЖнОГО ПРАВА

АКцІОнЕРАМи – ВЛАСниКАМи ПРОСтиХ АКцІй

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«ІЗМАЇЛАВтОтРАнС»

Шановні акціонери!
У зв’язку з прийняттям рішення про збільшення розміру статутного капіталу 

ПУБЛІЧнОГО акціонерного товариства «ІЗМАЇЛАВтОтРАнС», код за ЄДРПОУ 
03115040 (далі – «Товариство») шляхом збільшення кількості акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків на позачергових загальних зборах 
Товариства 17 грудня 2013 року, Наглядова рада Товариства повідомляє про мож
ливість реалізації переважного права акціонерами – власниками простих акцій у 
процесі приватного розміщення акцій товариства.

тип та кількість акцій, що планується розмістити: Відповідно до рішення за-
гальних зборів Товариства від 17.12.2013 р. (Протокол № 2 від 17.12.2013 р.) до 
розміщення пропонується 24 000 000 (двадцять чотири мільйона) простих іменних 
акцій Товариства

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити – 6 000 000,00 
(шість мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

номінальна вартість акції – 0, 25 грн. 
форма існування акцій – бездокументарна. 
ціна розміщення дорівнює номінальній вартості акцій і становить 0, 25 грн.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має 

переважне право: Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право 
визначається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розміщення 
на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до кількос-
ті акцій, які складають зареєстрований статутний капітал Товариства. Кількість ак-
цій, які знаходяться у власності акціонера визначається відповідно до переліку ак-
ціонерів, складеного згідно з чинним законодавством про депозитарну систему 
станом на 17.12.2013 р.

Строк та порядок реалізації переважного права: Акціонери, які мають намір ре-
алізувати своє переважне право, подають Товариству за адресою: 68614, Одесь-
ка  обл., м. Ізмаїл, вул. Чехова, буд. 4, кабінет № 72, з 10 лютого 2014 року по 
28  лютого 2014 року включно, письмові заяви про придбання акцій. В письмовій 
заяві на ім’я Директора Товариства обов’язково зазначають:

- прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичної особи — акціонера), повне найме-
нування акціонера (для юридичної особи - акціонера), 

- громадянство (для фізичної особи — акціонера), країна реєстрації (для юри-
дичної особи - акціонера);

- паспортні дані та ІПН (для фізичної особи — акціонера), код із легалізованого 
витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного по-
свідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 
особи; 

- місце проживання (для фізичної особи — акціонера), місцезнаходження згід-
но із реєстраційними документами (для юридичної особи - акціонера) та поштова 
адреса (із зазначенням поштового індексу); 

- контактні дані (телефон, факс, е-mаіl);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати 

зазначеної в заяві кількості акцій за ціною не нижче номінальної у строки, обумов-
лені умовами приватного розміщення акцій;

- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (фізичної особи), під-
пис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акці-
онера у разі її наявності).

У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви дода-
ються документи, що підтверджують повноваження такого представника.

Неподання акціонером заяви на придбання акцій та не перерахування коштів в 
сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, у строк з 10 лютого 
2014  року по 28 лютого 2014 року включно вважається відмовою від використання 
свого переважного права на придбання акцій. Отримання від акціонера письмового 
підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбан-
ня акцій не передбачене.

Придбання акцій здійснюється за ціною, що дорівнює номінальній вартості та 
ринковій вартості і складає 0,25 грн. В термін з 10 лютого 2014 року по 28 лютого 
2014 року включно на підставі наданої заяви, акціонером перераховуються кошти у 
сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. 

Оплата акцій здійснюється покупцями виключно грошовими коштами в націо-
нальній валюті України - гривні на банківський рахунок Товариства.

Поточний рахунок в національній валюті України (гривні): одержувач - ПАТ «ІЗ-
МАЇЛАВТОТРАНС», код ЄДРПОУ 03115040, рахунок - № 26000314001 в ФАБ «Пів-
денний» в м. Ізмаїл Одеської обл., МФО 328890, призначенням платежу: «Внесок до 
статутного капіталу ПАТ «ІЗМАЇЛАВТОТРАНС» згідно заяви на придбання акцій від 
(дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ».

На підтвердження отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій та коштів 
в сумі вартості акцій, що ними придбаваються Товариство протягом 5 робочих днів 
з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше 28 лютого 
2014  року, видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

наглядова рада ПАт “ІЗМАЇЛАВтОтРАнС”

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДОнЕцЬКий МЕтАЛОПРОКАтний ЗАВОД»

(місцезнаходження: 83009, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13) повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «22» січня 
2014 року об 11.00 за адресою: 83009, м. Донецьк, вул. новоросійська, 13, актова 
зала.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах – «22» січня 2014 р. з 9.00 до 
10.30.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах  – «16» січня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про схвалення правочинів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. 

Представникам акціонерів потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.30 до 16.30 год. за адресою: 83009, 
м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13, кабінет юридичного відділу. Посадова особа, від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридич-
ного відділу ПАТ «Донецький металопрокатний завод».

В зв’язку з тим, що термінове прийняття рішень з питань порядку денного зборів 
вимагають інтереси Товариства, відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» акціонери Товариства позбавляються права вносити пропозиції до по-
рядку денного.

Довідки за телефоном: (062) 3889488. 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

ПАт «тЕРРА БАнК»
. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «терра Банк»
1.2. Організаційно-правова форма емітента – акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 24425738
1.4. Місцезнаходження емітента – 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел./факс (044) 2814477
1.6. Електронна поштова адреса емітента: iryna_Hazha@terrabank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.terrabank.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Терра Банк» від 23.12.2013р.

(протокол № 2) були прийняті наступні рішення: 
1. Дострокове припинити повноваження Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК», а 

саме:
- Голови Спостережної ради Лівадної Лілії Євгеніївни (паспорт серії ВА № 960353, ви-

даний Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку 15.08.1997р.), представника акціоне-
ра Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». На даній посаді перебувала з 07.04.2012р. 
Не володіє часткою в статутному капіталі банку.

- члена Спостережної ради Губської Вікторії Сергіївни (паспорт серії АЕ 555084, вида-
ний Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.03.1997р.), представника 
акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». На даній посаді перебувала з 
07.04.2012р. Не володіє часткою в статутному капіталі банку;

- члена Спостережної ради Чорного Андрія Григоровича (паспорт серії АЕ357792, ви-
даний Магдалинівським РВУМВС України в Дніпропетровській області 28 березня 1997 р.), 
представника акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». На даній посаді пере-
бував з 07.04.2012р. Не володіє часткою в статутному капіталі банку.

Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
2. Обрати на три роки Спостережну раду ПАТ «ТЕРРА БАНК» в наступному складі:
- Головою Спостережної ради – Кліменко Сергія Дмитровича (паспорт серії СМ 968622, 

виданий Баришівським РВ ГУМВС України в Київській області 30.09.2007р ), представника 
акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Кліменко С.Д. не володіє часткою в 
статутному капіталі банку. Останнє місце роботи: Директор ТОВ «Альфа – капітал – ін-
вест».

- членом Спостережної ради – Губську Вікторію Сергіївну (паспорт серії АЕ 555084, 
виданий Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.03.1997р.) пред-
ставника акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Губська В.С. не володіє 
часткою в статутному капіталі банку. Останнє місце роботи: заступник фінансового дирек-
тора ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН», Член Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК».

- членом Спостережної ради - Чорного Андрія Григоровича (паспорт серії АЕ357792, 
виданий Магдалинівським РВУМВС України в Дніпропетровській області 28 березня 
1997 р.), представника акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Чор-
ний  А.Г. не володіє часткою в статутному капіталі банку. Останнє місце роботи: заступ-
ник директора департаменту фінансів ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН», Член Спостережної ради 
ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
3. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Банку, а саме:
- Голови Ревізійної комісії Греня Олександра Анатолійовича (паспорт серії КА 

№  0096799, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівський області 01.02.1996р.), 
представника акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Грень О.А. не володіє 
часткою в статутному капіталі банку. На даній посаді перебував з 07.04.2012р.

- члена Ревізійної комісії недопитальської наталії Василівни (паспорт серії ВЕ 
№ 105147, виданий Будьоннівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 
22.06.2001 р.), представника акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Недо-
питальська Н.В. не володіє часткою в статутному капіталі банку. На даній посаді перебува-
ла з 07.04.2012р. Не володіє часткою в статутному капіталі банку;

- члена Ревізійної комісії Лисенко Ірини Іванівни (паспорт серії СН №514032, виданий 
Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.06.1997р.), представника акціонера Банку 
ПрАТ  «Українська стратегічна група». Лисенко І.І. не володіє часткою в статутному капіта-
лі банку. На даній посаді перебувала з 07.04.2012р. 

Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
4. Обрати на три роки Ревізійну комісію Банку в наступному складі:
- Головою Ревізійної комісії – Луцьку Аллу Георгіївну (паспорт серії СН № 238537, ви-

даний Московським РУГУ МВС України у місті Києві 01.02.1996р.), представника акціонера 
Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Луцька А.Г. не володіє часткою в статутному 
капіталі Банку.

- членом Ревізійної комісії – Бобяка Андрія Петровича (паспорт серії СН 646797, 
виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16.12.1997р.), представника акці-
онера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Бобяк А.П. не володіє часткою в ста-
тутному капіталі Банку. Останнє місце роботи: Голова Правління ПрАТ «Українська стра-
тегічна група». 

- членом Ревізійної комісії - Єрмаковича Сергія Олександровича (паспорт серії АЕ 
506515, виданий Ленінським РВ ДМУ України в Дніпропетровській областi 04.02.1997р.), 
представника акціонера Банку ПрАТ «Українська стратегічна група». Єрмакович С.О. не 
володіє часткою в статутному капіталі Банку. Останнє місце роботи: Член Наглядової Ради 
ПрАТ СК «Українські резерви». 

Зазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
В.о. Голови Правління   Е.В.Бабишенко 

24.12.2013р.

ПАт «ГОтЕЛЬ «САнКтПЕтЕРБУРГ»
ПОВІДОМЛЕннЯ

про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

23733219

1.4. Місцезнаходження емітента 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 4, 
літ. А, Г

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044)-279-74-17

1.6. Електронна поштова адреса емітента st.petersburg@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.s-peter.com.ua/

1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб.

2. текст повідомлення: 
Звільнено 31 грудня 2013 року (Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Готель «Санкт-

Петербург», протокол №10 від 25.12.2013 року) з посади Члена Правління Бусигіну Надію 
Миколаївну.

Причина звільнення - заява про припинення повноважень. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою в статутному фонді емітента. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки, 1 місяць та 8 календарних 

днів.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Звільнено 31 грудня 2013 року (Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Готель «Санкт-

Петербург», протокол №10 від 25.12.2013 року) з посади Голови Правління Корзаченко Те-
тяну Іванівну.

Причина звільнення - припинення повноважень. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою в статутному фонді емітента. 
На зазначеній посаді перебувала 2 роки, 6 місяців та 8 календарних днів.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 01 січня 2014 року (Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Готель «Санкт-

Петербург», протокол №10 від 25 грудня 2013 року) на посаду Голови Правління Нечипорен-
ка Едуарда Олеговича.

Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
Попередня посада: менеджер відділу продажу ПП «Нектар», м. Київ.
Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 1 рік.
Звільняється з 31 грудня 2013 року Головний бухгалтер ПАТ «Готель «Санкт-Петербург» 

Бусигіна Надія Миколаївна. Рішення про звільнення прийнято Головою Правління ПАТ «Го-
тель «Санкт-Петербург» від 25.12.2013 р. (Наказ № 44-К від 25.12.2013 року).

Звільнення головного бухгалтера виконано на підставі її заяви про звільнення.
Посадова особа Бусигіна Надія Миколаївна, яка займала посаду Головний бухгалтер, 

звільнена.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою в статутному фонді емітента. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки та 7 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством:
Голова правління __________________________ Корзаченко т.І.
   м.п.

Шановні акціонери ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«УКРАЇнСЬКий КОнСтРУКтОРСЬКОтЕХнОЛОГІЧний 

ІнСтитУт ЗВАРЮВАЛЬнОГО ВиРОБництВА»
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

«30» січня 2014 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, 
конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів о 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 
12- 00  годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 27 січня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про надання згоди на укладення правочинів.
2. Про уповноваження особи укласти правочини від імені Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 у робочі дні з 9 до 
18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних зборів – 
також за адресою м. Київ, вул. Польова, 24, конферанс-зал. Відповідальна особа – гене-
ральний директор Товариства Знахарчук А.В.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 26 грудня 2013 р. 
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ПОВІДОМЛЕннЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«АКцІОнЕРний КОМЕРцІйний ПРОМиСЛОВОІнВЕСтицІйний 
БАнК» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00039002
1.4. Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, пров.Шевченка, 12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)2790600, 3646777
1.6. Електронна поштова адреса емітента: yevgeniya.kaplina@pib.ua
1.7. Веб-сайт емітента: www.pib.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.pib.ua
1.9. Вид особливої інформації відповідного до вимог пункту 3 розділу ІV Положення 

ДКЦПФР №981 від 22.06.10р.: Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово
господарський стан емітента

2. текст повідомлення
На засіданні Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комер-

ційний промислово-інвестиційний банк», що відбулось 23.12.2013 року за адресою: Україна, 
м. Київ, пров. Шевченко, 12, було прийнято рішення про публічне розміщення цінних папе-
рів на суму 1 млрд. гривень. За результатами проведення засідання Наглядової Ради 
ПАТ  «Промінвестбанк» складений протокол від 23.12.2013р. №27. 

В голосуванні прийняли участь 6 (шість) членів Наглядової Ради банку. Кворум є в на-
явності для прийняття рішень. За результатами голосування прийнято рішення про публічне 
розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій (серії G, H, I).

Параметри випуску цінних паперів ПАТ «Промінвестбанк»: вид - звичайні (незабезпечені), 
тип - прості, форма випуску - іменні відсоткові облігації, форма існування - бездокументарна.

Загальна кількість випуску облігацій - 1 000 000 (Один мільйон) штук в тому числі: серії G – 
300 000 (Триста тисяч) штук; серії Н – 400 000 (Чотириста тисяч) штук; серії І – 300 000 
(Триста тисяч) штук.

Номінальна вартість однієї облігації серій G, H та І складає 1 000 (Одна тисяча) гривень 
00 копійок. Загальна номінальна вартість облігацій серій G, H та І: 1 000 000 000 (Один мі-
льярд мільйонів) гривень 00 копійок, в тому числі: серії G – 300 000 000 (Триста мільйонів) 
гривень 00 копійок; серії Н – 400 000 000 (Чотириста мільйонів) гривень 00 копійок; серії  І  – 
300 000 000 (Триста мільйонів) гривень 00 копійок.

Спосіб розміщення цінних паперів – публічне розміщення.
Порядок розміщення облігацій. Укладення договорів з першими власниками облігацій 

серій G, H, I буде проводитись на фондових біржах: Публічне акціонерне товариство «Фон-
дова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (на-
далі – Біржі). Емітент здійснює розміщення облігацій самостійно, а також користується по-
слугами Андеррайтерів – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал 
Україна» та Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк».

Мета розміщення цінних паперів: Кошти залучені від розміщення облігацій серій G, H та I, 
в повному обсязі - 1 000 000 000 грн. (Один мільярд гривень) будуть спрямовані на збіль-
шення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Джерелами погашення облігацій та виплати відсоткового доходу за ними є кошти банку, 
отримані від банківських операцій, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати 
інших обов’язкових платежів.

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для 
формування і поповнення статутного капіталу та покриття збитків від господарської діяльності. 

3. Підпис
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особли-

вій інформації. 
Заступник Голови Правління ПАт «Промінвестбанк»  О.В.Чайников

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ДОнЕцЬКМІСЬКнАфтОПРОДУКт», 

ідентифікаційний номер 03482040 (далі – Товариство), 
яке знаходиться за адресою: м. Донецьк, вулиця Нафтова, 9 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 27 січня 2014 р. об 11.00 годині 

за адресою: м. Донецьк, вулиця нафтова, 9 (конференцзал)
Порядок денний:

1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

2. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 27 січня 

2014 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представ-

никам 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 Ліквідатора Товариства 
у робочі дні з 9.00 до 15.00 за адресою: м. Донецьк, вулиця Нафтова,9, (конференц-
зал); відповідальний працівник – ліквідатор Зелений Станіслав Миколайович. 

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 
21  січня 2014 року.

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном: (062) 209-25-07.
Ліквідатор  С.М. Зелений

ДЕРЖАВнЕ АГЕнтСтВО 
АВтОМОБІЛЬниХ ДОРІГ УКРАЇни

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Державне агентство автомобільних доріг Укра-

їни.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: орган державної влади.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37641918.
1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 287 22 55, 287 11 05.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vtc@ukravtodor.gov.ua.
1.7.Веб-сайт емітента: www.ukravtodor.gov.ua.
1.8. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.ukravtodor.gov.ua.
1.9. Вид особливої інформації: відомості про факт лістингу. 

2. текст повідомлення
Колегією Укравтодору від 09.12.2013 року прийнято рішення № 38 про включення 

облігацій відсоткових іменних серії «J» до Біржового реєстру 
ПАТ «ФБ «Перспектива».
Листом від 18.12.2013 №13/12/18-01 ПАТ «ФБ «Перспектива» повідомила Укравтодор 

про прийняття рішення про внесення облігацій відсоткових іменних серії «J» до Біржово-
го реєстру в котирувальний список другого рівня лістингу.

Відсоткові іменні облігації серії «J»:
- Дата лістингу - 18.12.2013.
- Найменування фондової біржі - ПАТ «ФБ «Перспектива».
- Вид - відсоткові іменні облігації (забезпечені).
- Форма існування - бездокументарна.
- Номінальна вартість однієї облігації - 1 000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
- Загальна номінальна вартість облігацій - 950 000 000,00 (дев’ятсот п`ятдесят міль-

йонів) гривень 00 копійок.
- Кількість цінних паперів - 950 000 (дев’ятсот п`ятдесят тисяч) штук.
- Дата реєстрації цінних паперів - 03.12.2013.
- Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що 

здійснив державну реєстрацію - свідоцтво № 168/2/2013, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку.

Облігації серії «J», які включено в лістинг становлять 19 % до загальної кількості да-
ного випуску. 

Облігації відсоткові іменні (бездукоментарної форми) Укравтодору у кількості 
7  200  000 (сім мільйонів двісті тисяч) штук продовжують перебувати у лістингу. 

Власники облігацій мають право:
• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому ринку цінних папе-

рів серед визначеного Проспектом емісії кола осіб після реєстрації Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та 
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх пога-
шення;

• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номі-
нальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству 
України.

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

повідом ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова  Євген Прусенко

Інформація для публікації та персонального повідомлення кожного акціонера

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «ОЛЕКСАнДРІЯ
ВтОРМЕт» (код ЄДРПОУ 30384897), що знаходиться за адресою: Україна, Кірово-
градська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, буд. 17, повідомляє Вас, що поза-
чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 27 січня 2014 року о 14.00 годині за 
адресою: Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, буд. 17 
(актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13.00 год. до 13.45 год. 
Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціоне-
рів  – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодав-
ства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
21  січня 2014 року.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Відкликання та обрання членів ліквідаційної комісії Товариства.
5. Розподіл майна між акціонерами Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів 

акціонерів у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 години, за адресою: Кірово-
градська обл., м. Олександрія, вул. Паризької комуни, буд. 17 (кімн. секретаря).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – голова ліквідаційної комісії.

телефон для довідок: 05235 72 845.
Ліквідаційна комісія ПАт «Олександріявтормет»
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ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«нАУКОВОВиРОБниЧА фІРМА 

«фЕРОКЕРАМ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

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

виробнича фірма «Ферокерам» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14310891
1.4. Місцезнаходження емітента: 09100 м. Бiла Церква вул. Фастiвська, 23
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04563) 6-25-45 (04563) 6-25-45
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info_feroo@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://ferokeram.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

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

2. текст повідомлення 
Згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів 23.12.2013 р, (Прото-

кол  ЗЗА №3 від 23.12.2013 року) в ПАТ «НВФ «Ферокерам» відбулися наступні зміни:
Звільнено:
Посадова особа БАБІЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, яка займала посаду Голова Правління, 

звільнена. Звільнення посадової особи виконано у зв'язку з зміною органа управління то-
вариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 8 місяців. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаду 
Голова правління ні кого не призначено у зв'язку зі зміною органа управління товариства.

Посадова особа АНТОНЕНКО ОКСАНА АРХИПІВНА, яка займала посаду Член Правлін-
ня, звільнена. Звільнення посадової особи виконано у зв'язку з зміною органа управління 
товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік 10 місяців. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
На посаду Член правління ні кого не призначено у зв'язку зі зміною органа управління то-
вариства. 

Посадова особа ГАНІН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, яка займала посаду Член Правління, 
звільнена. Звільнення посадової особи виконано у зв'язку з зміною органа управління то-
вариства. Часткою в статутному капіталі емiтентане володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
1 рік 10 місяців. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На по-
саду Член правління ні кого не призначено у зв'язку зі зміною органа управління товари-
ства.

Призначено: Посадова особа Чорноруцький Петро Володимирович, призначена на по-
саду Директор. Призначення посадової особи виконано у зв'язку зі зміною органа управ-
ління товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,006%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
3  роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник виробництва 
ПАТ «НВФ «Ферокерам», начальник цеху ПАТ «НВФ «Ферокерам». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 449 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Директор  Чорноруцький П .В.

Шановний акціонере!

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «МОСтІнВЕСт», 
місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса, 5-а, повідомляє про проведення чер-
гових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 січня 2014 року об 11.00 за адре-
сою: 03680, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5Б, 6 пов., оф. 601, конференцзал.

Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 
з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕнний
1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про продаж Приватним акціонерним товариством «МОСТ-

ІНВЕСТ» належних йому акцій Публічного акціонерного товариства «Полтаварибгосп» 
(код ЄДРПОУ 00476748).

5. Про надання повноважень президенту Приватного акціонерного товариства 
«МОСТ-ІНВЕСТ» на проведення усіх необхідних дій щодо продажу належних Товариству 
акцій Публічного акціонерного товариства «Полтаварибгосп» (код ЄДРПОУ 00476748), в 
тому числі укладення договору купівлі-продажу зазначених акцій.

6. Про прийняття рішення щодо передачі в заставу Публічному акціонерному това-
риству «Брокбізнесбанк» майнових прав за договором банківського вкладу на суму 
3 212 733,00 грн.

7. Про надання повноважень президенту Приватного акціонерного товариства 
«МОСТ-ІНВЕСТ» на укладання договору застави майнових прав за договором банків-
ського вкладу з Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк».

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів запрошуються акціонери 
ПАТ  «МОСТ-ІНВЕСТ» або їх представники, повноваження яких підтверджуються дові-
реностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. 
Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних 
зборах акціонерів – станом на 24 годину 24 січня 2014 року. 

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, здійснюється за адресою: 03680, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5-Б, 6 пов., 
оф.  601, конференц-зал з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа – Тищенко Євген Олександрович, тел. (044) 230-05-18, Бурка Сергій Олек-
сандрович, тел. (044) 230-05-18

Президент
ПАт «МОСтІнВЕСт»  Ганич Я.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРи
СтВО «нВП «ПРОМиСЛОВий АЛЬЯнС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33636087 
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 

буд. 14; 1.5. Міжміський код, телефон та факс: тел. (044) 596-96-50, факс (044) 596-96-50; 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: portal@emitent.net.ua; 1.7. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://33636087.smida.gov.ua

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

2. текст повідомлення
16 грудня 2013 року рішенням власника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НВП «ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС» було прийняте рішення (протокол №12/12/13 Загальних 
зборів від 16.12.2013 р.) про обрання директором емітента Білоус Анастасії Анатоліївни (ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків 3309112364, паспорт серії КМ 432026, 
виданий Савранським РВ ГУ МВС України в Одеській обл. 07.12.2006 р.) Частка Білоус Анас-
тасії Анатоліївни у статутному капіталі емітента складає 100%. Білоус Анастасія Анатоліївна 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Білоус Анастасія Анатоліївна 
призначається на посаду директора безстроково. Протягом своєї діяльності Білоус Анастасія 
Анатоліївна обіймала наступні посади: Провідний юрисконсульт ПАТ «КЛАСИКБАНК».

3. Підпис
Достовірність інформації, що міститься у повідомленні, підтверджую та визнаю, що 

несу відповідальність згідно з законодавством.
Директор ПрАт «нВП «ПРОМиСЛОВий АЛЬЯнС» А.А. Білоус, 24.12.2013 р. 

Шановні акціонери 

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«ниВА»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«30» січня 2014 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Вишневе, вул. Промисло
ва, 10, конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 
12- 00  годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 27 січня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про надання згоди на укладення правочинів.
2. Про уповноваження особи укласти правочини від імені Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Вишневе, вул. Промислова, 10 у 
робочі дні з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення 
загальних зборів – також за адресою: м. Вишневе, вул. Промислова, 10, конферанц-зал. 
Відповідальна особа – генеральний директор Товариства Бавенко О.А.

Шановні акціонери ПРиВАтнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«ОСОБЛиВЕ КОнСтРУКтОРСЬКЕ БЮРО БУДІВЕЛЬниХ 

І ШЛЯХОВиХ МАШин»
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 

«30» січня 2014 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, 
конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів  
о 12-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 27 січня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про надання згоди на укладення правочинів.
2. Про уповноваження особи укласти правочини від імені Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52 у робочі дні з 
9  до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних 
зборів – також за адресою: Київ, вул. Дегтярівська, 52, конференц-зал. Відповідальна осо-
ба  – генеральний директор Товариства Знахарчук А.В.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 26 грудня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВА
РиСтВО «ПЛАСтМОДЕРн»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31985955
1.4. Місцезнаходження емітента: Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьо-

ва, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 8 (044) 498-13-26,  

т/ф 8 (044)  498-13-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента: plastmodernzao@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: д/н
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято позачерговими зборами ПрАТ «Пластмодерн» від 

23.12.2013 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №2-2013 від 
23.12.2013.

Посадова особа Кашурін Олексій Миколайович (Паспорт: серія СО № 547005 вида-
ний 25.01.2001 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду 
Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.10.2005 до 23.12.2013.

Рішення про звільнення прийняли позачергові збори ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.04.2013 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №2-2013 від 
23.12.2013.

Посадова особа Ставнійчук Євген Олександрович (Паспорт: серія МЕ № 984081 ви-
даний 09.02.2010 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду 
Члена Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.04.2013 до 23.12.2013.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими зборами ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.12.2013 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №2-2013 від 
23.12.2013.

Посадова особа Палій Юрій Олександрович (Паспорт: серія СО № 179673 виданий 
17.06.1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова 
Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10%. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 14.08.2002 до 23.12.2013.

Рішення про звільнення прийнято позачерговими зборами ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.12.2013 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №2-2013 від 
232.12.2013.

Посадова особа Говтвян Михайло Кузьмич (Паспорт: серія СН № 380260 виданий 
26.12.1996 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду член Прав-
ління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5%. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 14.08.2002 до 23.12.2013.

Рішення про призначення прийняли позачергові збори ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.12.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-2013 від 
23.12.2013.

Посадова особа Говтвян Михайло Кузьмич (Паспорт: серія СН № 380260 виданий 
26.12.1996 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві) призначений на посаду Голова 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5%. Строк, на який 
призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: член Правління ПрАТ «Пластмодерн»

Рішення про призначення прийняли позачергові збори ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.12.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-2013 від 
23.12.2013.

Посадова особа Жуков Володимир Михайлович (Паспорт: серія СН № 854963 ви-
даний 18.06.1998 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві) призначений на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Строк, на 
який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом своєї діяльності: директор по виробництву ПрАТ «Пластмо-
дерн»

Рішення про призначення прийняли позачергові збори ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.12.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-2013 від 
23.12.2013.

Посадова особа Палій Юрій Олександрович (Паспорт: серія СО № 179673 вида-
ний 17.06.1999 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) призначений на 
посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10%. 
Строк, на який призначено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ПрАТ  «Пласт-
модерн»

Рішення про призначення прийняли позачергові збори ПрАТ «Пластмодерн» від 
23.12.2013 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу №2-2013 від 
23.12.2013 р.

Посадова особа Сенатос Ганна Володимирівна (Паспорт: серія СН № 584181 виданий 
02.09.1997 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві) призначена на посаду Член 
Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 5%. Строк, на який призна-
чено особу: строком 3 роки, згідно статуту товариства. 

Звільнені та призначені посадові особи непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не мають.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Палій Ю.О., 23.12.2013р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

1. Загальні відомості

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "БДЖОЛОАГРОСЕРВІС";
Організаційноправова форма: Приватне акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 00693109;
Місцезнаходження: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський рн, сел. Дослід

не, вул. Наукова, 1;
Телефон/ факс: (056) 7536778;
Електрона поштова адреса: bdgoly@impulce.dp.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: pratbdgoly.orbita.dp.ua; 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Суліма Олена Володимирівна  звільнена з посади шляхом припи

нення безстрокового трудового договору  за згодою сторін (наказ директора товариства
№43к від 24.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да
них. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по
садовi злочини не має. Перебувала на посаді з 05.04.2013 року.

На дату подання цього повідомлення на посаду головного бухгалтера нікого не призна
чено.

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

домленні, та визнає, що вона  несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ПрАТ "Бджолоагросервіс" Авраменко О.М. 

Повідомлення емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

1.2. Організаційноправова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14352406; 
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0562 тел./факс 389592;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
1.7. Вебсайт емітента: http://creditdnepr.com.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua;
1.9. Вид інформації: Відомості про розмір відсоткової ставки за облігаціями серії “F” на

7 (сьомий) та 8 (восьмий) процентні періоди. 
2. Текст Повідомлення:

Повідомляємо, що за облігаціями відсотковими іменними бездокументарними ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» серії “F” (міжнародний код ISIN UА4000109425) номінальною
вартістю 1 000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.) грн. кожна, у кількості 100 000 (Сто тисяч)
штук, що складає 100 % випуску, який зареєстрований Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 18 січня 2011 р. № 10/2/11, згідно до Рішення Правління ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 49/15 від 05.12.2013 р., встановлено процентну ставку на 7
(сьомий) та 8 (восьмий) процентні періоди у розмірі 18%.

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  

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МАКАРОВ Павло Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСВО  "ФОТОН"
код за ЄДРПОУ  25128758. Місцезнаходження   95021, АР Крим, м. Сімферо

поль, вул. Данілова, б. 43, тел. (0652) 500740. Email: foton@krcenter.com.ua.  Адре
са сторінки в мережі Інтернет  fotontv.com.ua     

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії: 24.12.2013 р. Текст Повідомлення:  Посадова особа Голова Наг

лядової ради Асташев Євген Вiкторович (паспорт: серiя СО номер 892140 виданий
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.02.2002 р.) звiльнений  згідно Нака
зу Фонду Державного майна України за № 4373 від 24.12.2013 р. Акцiями Товариства
не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу
вав на посадi 3 роки. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: се
рiя СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997 р.) призначена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373
від 24.12.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисли
вi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ. Призначе
на строком на 3 роки.

Посадова особа Член Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя
СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997) звiльнена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373 від
24.12.2013 р. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки 4 місяця.

Посадова особа Член Наглядової ради Сокол Сергiй Петрович (паспорт: серiя СК
номер 806024 виданий ПереяславХмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 01.07.1998 р.) призначений  згідно Наказу Фонду Державного майна України
за № 4373 від 24.12.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ.
Призначений  строком на 3 роки.

Посадові особи Асташев Є.В., Харіна Н.М., Сокол С.П. є представниками  Фонду
Державного майна України  (код ЄДРПОУ 00032945, 01000, м. Київ, пр. Кутузовський,
18/9), якій володiє 100% акцiй ПАТ "ФОТОН".

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

Голова правління  Мусійчук Віталій Борисович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«тРАнСОБОЛОнЬ»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05475216;
1.2. Місцезнаходження емітента: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11; 
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента:(044) 413-70-91; 413-95-93;
1.4. Електронна поштова адреса: radomskayat@trans-obolon.com.ua
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.trans-obolon.com.ua;
1.6. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
23 грудня 2013 року під час засідання членів Наглядової ради Товариства, прийнято рі-

шення про обрання з числа членів Наглядової ради Товариства, Голови Наглядовою ради 
Товариства, а саме: Сависько Василя Йосиповича. 

23 грудня 2013 року під час засідання членів Наглядової ради Товариства, прийнято рішен-
ня про переобрання одноосібного Виконавчого органу Товариства, а саме: припинити повно-
важення Сависько Валерія Васильовича, як Директора Товариства з 23.12.2013 року та при-
значити на посаду Директора Товариства з 24.12.2013 року Сависько Сергія Васильовича.

Також, 23 грудня 2013 року під час засідання членів Ревізійної комісії Товариства, при-
йнято рішення про обрання з числа членів Ревізійної комісії Товариства, Голови Ревізійної 
комісії Товариства, а саме: Майданік Василя Івановича.

Вищевказані рішення були прийняті у зв’язку із прийняттям 17.12.2013 року річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства рішень про переобрання членів Наглядової ради 
Товариства та переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

23.12.2013 року фізичну особу – Сависько Василя Йосиповича (особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних) за рішенням Наглядової ради Товариства обрано Головою 
Наглядової ради Товариства строком на 3 роки з 23.12.2013 року. Володіє пакетом акцій 
ПАТ  «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» в кількості 221 954 шт., що становить 3,85 % від статутного капіта-
лу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений 
не був. Протягом своєї діяльності, Сависько В.Й. займав посаду Директора ВАТ «Транс-
Оболонь», посаду Голови Наглядової ради ВАТ «Транс-Оболонь». 

23.12.2013 року повноваження фізичної особи – Сависько Валерія Васильовича (особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних) за рішенням Наглядової ради як Директора 
Товариства припинено з 23.12.2013 р. Сависько В.В. перебував на посаді Директора Товари-
ства 7 років. Володіє пакетом акцій ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» в кількості 14 740 шт., що ста-
новить 0,26 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за корисливі та 
посадові злочини відсутні. Засуджений не був.

23.12.2013 року фізичну особу – Сависько Сергія Васильовича (особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних) за рішенням Наглядової ради Товариства обрано Директором 
Товариства з 24.12.2013 року із строком дії повноважень до моменту прийняття рішення про 
переобрання Директора. Володіє пакетом акцій ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» в кількості 28 
214  шт., що становить 0,49 % від статутного капіталу Товариства. Непогашені судимості за 
корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. Протягом своєї діяльності, Са-
висько С.В. займав посаду заступника Директора з комерційних питань ВАТ «Транс-Оболонь. 

23.12.2013 року фізичну особу – Майданік Василя Івановича (особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних) за рішенням Ревізійної комісії Товариства обрано Головою Ревізійної 
комісії Товариства строком на 3 роки з 23.12.2013 року. Не володіє акціями ПАТ «ТРАНС-
ОБОЛОНЬ». Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Засуджений не був. 
Протягом своєї діяльності, Майданік В.І. займав посаду головного механіка ВАТ «Транс-Оболонь. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор  Сависько Сергій Васильович
24 грудня 2013 рік 

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«ЕнЕРГОПОСтАЧАЛЬнА КОМПАнІЯ 

ОДЕСАОБЛЕнЕРГО» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОС-

ТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713 1.4. Місцезнаходження емі-

тента: 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «Б»
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (048) 705-20-50, 705-20-79 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc@od.energy.gov.ua 
1.7. Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: - 
1.9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить  

10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
2. Інформація про зміни, що вносяться до особливої інформації

У зв'язку з виявленою арифметичною помилкою, що була допущена ПАТ «Одесаобле-
нерго» при розкритті особливої інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій, та керуючись п. 7 розділу ІV Положення про розкриття 
інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться в лістингу організа-
тора торгівлі, ПАТ «Одесаобленерго» подає зміни до особливої інформації. При цьому зау-
важуємо, що математична помилка була допущена саме при вирахуванні частки власника 
акцій - Фонду державного майна України (25, 00000048 замість 25,00000016) у статутному 
капіталі емітента, кількість належних акціонерові акцій (152123891 штук) була відображена 
вірно та залишилась незмінною. 

3. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» на під-

ставі Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Одесаобленер-
го», складеного станом на 01.08.2013 р. та отриманого від депозитарію 06.08.2013 р., пові-
домляє про наступні зміни, що є наслідком розміщення емітентом додаткових акцій: 

- пакет простих іменних акцій товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна» (код ЄДРПОУ 33947089, місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, 
бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд.5-7/29) у розмірі100009042 штук збільшився до 
200872362 штук. Частка власника акцій у статутному капіталі емітента зменшилась з 47,9669 % 
до 33,0113 %. 

- пакет простих іменних акцій VS Energy International N.V., Netherlands (код 34167415, 
місцезнаходження: Netherlands, 1015CS, Amsterdam, Keizersgracht 62-64) у розмірі 1426726 
штук збільшився до 109426726 штук. Частка власника акцій у статутному капіталі емітента 
збільшилась з 0,6843 % до 17,9832 %.

- пакет простих іменних акцій товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні ін-
вестиційні проекти» для ПЗНВІФ «МВФ» (код ЄДРПОУ 32162871, місцезнаходження: Украї-
на, 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а) у розмірі 10 штук збільшився до 81069210 
штук. Частка власника акцій у статутному капіталі емітента збільшилась з 0,0000048 % до 
13,3229 %. 

- пакет простих іменних акцій Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, 
місцезнаходження: Україна, 01008, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) у розмірі 52137211 штук 
збільшився до 152123891 штук. Частка власника у статутному капіталі емітента зменшилась 
з 25,0064 % до 25,00000016 %. 

4.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні 
до особливої інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАт «ОДЕСАОБЛЕнЕРГО» ______________     І.О.Поливяний
                                                                                 (підпис)           23 грудня 2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

1. Загальні відомості

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "БДЖОЛОАГРОСЕРВІС";
Організаційноправова форма: Приватне акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 00693109;
Місцезнаходження: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський рн, сел. Дослід

не, вул. Наукова, 1;
Телефон/ факс: (056) 7536778;
Електрона поштова адреса: bdgoly@impulce.dp.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: pratbdgoly.orbita.dp.ua; 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Суліма Олена Володимирівна  звільнена з посади шляхом припи

нення безстрокового трудового договору  за згодою сторін (наказ директора товариства
№43к від 24.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да
них. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по
садовi злочини не має. Перебувала на посаді з 05.04.2013 року.

На дату подання цього повідомлення на посаду головного бухгалтера нікого не призна
чено.

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

домленні, та визнає, що вона  несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ПрАТ "Бджолоагросервіс" Авраменко О.М. 

Повідомлення емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

1.2. Організаційноправова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14352406; 
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0562 тел./факс 389592;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
1.7. Вебсайт емітента: http://creditdnepr.com.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua;
1.9. Вид інформації: Відомості про розмір відсоткової ставки за облігаціями серії “F” на

7 (сьомий) та 8 (восьмий) процентні періоди. 
2. Текст Повідомлення:

Повідомляємо, що за облігаціями відсотковими іменними бездокументарними ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» серії “F” (міжнародний код ISIN UА4000109425) номінальною
вартістю 1 000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.) грн. кожна, у кількості 100 000 (Сто тисяч)
штук, що складає 100 % випуску, який зареєстрований Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 18 січня 2011 р. № 10/2/11, згідно до Рішення Правління ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 49/15 від 05.12.2013 р., встановлено процентну ставку на 7
(сьомий) та 8 (восьмий) процентні періоди у розмірі 18%.

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  

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МАКАРОВ Павло Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСВО  "ФОТОН"
код за ЄДРПОУ  25128758. Місцезнаходження   95021, АР Крим, м. Сімферо

поль, вул. Данілова, б. 43, тел. (0652) 500740. Email: foton@krcenter.com.ua.  Адре
са сторінки в мережі Інтернет  fotontv.com.ua     

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії: 24.12.2013 р. Текст Повідомлення:  Посадова особа Голова Наг

лядової ради Асташев Євген Вiкторович (паспорт: серiя СО номер 892140 виданий
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.02.2002 р.) звiльнений  згідно Нака
зу Фонду Державного майна України за № 4373 від 24.12.2013 р. Акцiями Товариства
не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу
вав на посадi 3 роки. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: се
рiя СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997 р.) призначена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373
від 24.12.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисли
вi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ. Призначе
на строком на 3 роки.

Посадова особа Член Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя
СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997) звiльнена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373 від
24.12.2013 р. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки 4 місяця.

Посадова особа Член Наглядової ради Сокол Сергiй Петрович (паспорт: серiя СК
номер 806024 виданий ПереяславХмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 01.07.1998 р.) призначений  згідно Наказу Фонду Державного майна України
за № 4373 від 24.12.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ.
Призначений  строком на 3 роки.

Посадові особи Асташев Є.В., Харіна Н.М., Сокол С.П. є представниками  Фонду
Державного майна України  (код ЄДРПОУ 00032945, 01000, м. Київ, пр. Кутузовський,
18/9), якій володiє 100% акцiй ПАТ "ФОТОН".

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

Голова правління  Мусійчук Віталій Борисович.
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ПОВІДОМЛЕннЯ ПРО ДЕМАтЕРІАЛІЗАцІЮ ВиПУСКУ ОБЛІГАцІй СЕРІЇ «А»
тОВАРиСтВА З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ «АВЕРССІтІ» 

(далі — товариство)
В зв’язку з тим, що на загальних зборах учасників товариства від 16.12.2013 року 

прийняте рішення про переведення випуску дисконтних іменних облігацій документарної 
форми існування у бездокументарну форму існування, тОВ «АВЕРССІтІ» інформує про 
дематеріалізацію облігацій та надає наступну інформацію. 

Реквізити емітента:
повне найменування згідно з установчими документами: 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС-СІТІ»;
код за ЄДРПОУ: 33939099;
місцезнаходження: 
08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 2; 
телефон/факс: (067) 465-43-84.
Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо яко

го прийнято рішення про дематерiалiзацiю:
вид/характеристика цінних паперів: 
облігації дисконтні іменні; 
загальна номінальна вартість 118 000 000,00 грн. (сто вісімнадцять мільйонів гривень 

00 копійок); 
номінальна вартість однієї облігації: 50 000,00 гривень (п’ятдесят тисяч гривень 

00  копійок); 
загальна кількість 2 360 (дві тисячі триста шістдесят) штук.
Серія цінного паперу: «А».
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: 
дата реєстрації 06 липня 2009 року; 
орган, що видав свідоцтво — Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 

реєстраційний номер випуску: № 188/2/09.
Міжнародний iдентифiкацiйний номер цінних паперів: UA400057830.
Підтвердженням права власності на дисконтні іменні облігації серії «А» тОВ «АВЕРС

СІтІ» (далі — облігації) в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах 
відкритого в зберігача цінних паперів. 

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників облі
гацій товариства (в зв’яжу з припиненням діяльності реєстроутримувача тОВ «транс
ферт» (код за ЄДРПОУ 23389974), реєстр власників цінних паперів зберігається в 
ПАт  «нДУ»).

повне та скорочене найменування згідно з установчими документами: 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;
код за ЄДРПОУ: 30370711;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: вул. Б. Грінченка, буд. 3, 

м. Київ, 01001;
телефон, факс: (044) 279-65-40, 279-13-25;
Реквізити національного депозитарію, який буде обслуговувати випуск облігацій, 

щодо якого прийнято рішення про дематерiалiзацiю:
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 

України»;
код за ЄДРПОУ: 30370711;
місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;
телефони контактної особи: (044) 279-65-40, 279-13-25.
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах влас

никам облігацій:
повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»; 
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6;
телефони контактної особи: (044) 495-18-28;
код за ЄДРПОУ: 23494714;
дані лiцензiї на провадження професійної дiяльностi на фондовому ринку — депози-

тарної діяльністо, а саме депозитарної діяльністо депозитарної установи:
серія та номер: АЕ № 263381;
дата видачі — 24.09.2013 року;

орган, що видав — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
строк дії ліцензії — з 12.10.2013 р. необмежений.
Дата припинення ведення реєстру: 01 лютого 2014 року.
Застереження: після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких опера-

цій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рі-
шення про дематерiалiзацію, не здійснюється.

Дата обліку: 16.12.2013 року.
Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперів та одержання депозитар-

них послуг, власнику облігацій необхідно після передачі реєстру звернутись до зберігача 
та особисто укласти Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах зі зберігачем 
(у разі відсутності такого договору). 

До дати припинення ведення реєстру, кожен власник облігацій має право самостійно 
знерухомити належні йому облігації в Національному депозитарії, якого обрало Товари-
ство, номінальним утримувачем у реєстрі власників облігацій.

Нагадуємо номінальним утримувачам, зареєстрованим у системі реєстру, і зберігачу 
ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «АЛЬфАБАнК», у якого Товариство буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам облігацій, про зобов’язання до дати припинення ве-
дення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії, який буде 
обслуговувати випуск облігацій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у 
разі відсутності такого рахунку). 

Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію власників облігацій, номі-
нальних утримувачів, зберігача, з яким укладений Договір про обслуговування рахунка в 
цінних паперах, та Національного депозитарію: рекомендовані листи.

Порядок вилучення сертифікатів: 
1) Створити комісію по вилученню та знищенню сертифікатів облігацій Товариства у 

складі 3 (трьох) осіб. Персональний склад комісії доручити визначити та затвердити Гене-
ральному Директору Товариства Максименку О.А.. Обіг облігацій, що дематеріалізувався, 
з використанням сертифікатів цінних паперів після дати депонування глобального серти-
фіката не допускається.

2) Власники облігацій, після прийняття рішення про дематеріалазацію, зобов’язані 
повернути всі сертифікати облігацій Товариства шляхом надання сертифікату облігацій 
будь-кому з членів комісії по їх вилученню за адресою Товариства: Україна, 01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, буд. 16, оф. 7, з понеділка по п’ятницю, з 9:00 по 18:00 години; або 
шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням 
сертифікату облігацій на адресу Товариства: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 
буд. 16, оф. 7.

3) При наданні особою сертифіката облігацій будь-кому з членів комісії по їх вилучен-
ню (за місцезнаходженням Товариства), така особа зобов’язана пред’явити документ, що 
її ідентифікує та передати сертифікат облігацій, а член комісії по вилученню та знищенню 
сертифікатів облігацій, в свою чергу, зобов’язаний вилучити сертифікат облігацій та ви-
дати акт приймання-передавання сертифіката облігацій. Акт приймання-передавання 
сертифіката облігацій складається у двох примірниках і підписується особою, яка пере-
дає сертифікат облігацій та усіма членами комісії по вилученню та знищенню сертифіка-
тів облігацій. У випадку відмови особи, яка передає сертифікат облігацій, підписати акт 
приймання-передавання сертифіката облігацій, комісія по вилученню та знищенню сер-
тифікатів облігацій здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифі-
кату облігацій. 

4) При наданні особою сертифікату облігацій комісії по вилученню та знищенню сер-
тифікатів облігацій шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням 
сертифікату облігацій, комісія, яка відповідальна за вилучення та знищення сертифікатів 
облігацій вносить до реєстру знищених сертифікатів цінних паперів відповідний запис.

5) Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснити у паперорізальній ма-
шині або шляхом спалення з обов’язковим складенням акта про знищення. Невід'ємною 
частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, 
який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, 
номера, наскрізного номера).

Достовірність викладеної інформації підтверджую.
Директор 

тОВ «АВЕРССІтІ»

тОВАРиСтВО З ОБМЕЖЕнОЮ ВІДПОВІДАЛЬнІСтЮ «АВЕРССІтІ»

Шановні акціонери 

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«МАГАЗин «КиЯнКА»

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
«30» січня 2014 року о 1200 годині в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 9, 
конференцзал.

Початок реєстрації акціонерів об 11-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів  
о 12-00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
станом на 24 годину 27 січня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про надання згоди на укладення правочинів.
2. Про уповноваження особи укласти правочини від імені Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-

няття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 9 у робочі дні 
з 9 до 18 години в приймальній Генерального директора, а в день проведення загальних 
зборів – також за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 9, конферанц-зал. Відповідальна осо-
ба – генеральний директор Товариства Зінчук Н.В.

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«БУДiВЕЛЬнОМОнтАЖнЕ УПРАВЛiннЯ №53»

Регулярна річна інформація за 2012 рік
(річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів)
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Будівельно-монтажне управління №53»
2. Код за ЄДРПОУ емітента 01037137
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 

розміщено регулярну річну інформацію
http://www.bmu53.com.ua/ 

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

(підпис) 
Леськов Петро iванович

М. П. 25.12.2013
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Річна інформація емітента за 2012 рік
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«ГЕнЕРАЛЬнЕ АГЕнтСтВО ПО тУРиЗМУ «iнтУРСКиЇВ»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул.Госпiтальна, 12
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02573527
1.5. Міжміський код та телефон: 044 235-30-51
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: ААВ №783004
1.7. Дата державної реєстрації: 23.02.1995
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: 02573527.infosite.com.ua
2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13506,0 6423,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12530,0 3520,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 495,0 579,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,0 7,0
Власний капітал 993,0 2846,0
Статутний капітал 359,0 359,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5796,0 -3943,0
Довгострокові зобов’язання 473,0 78,0
Поточні зобов’язання 11825,0 1062,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,28937 -0,94910
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,28937 -0,94910
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1437140,0 1437140,0
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна вартість 0,0 0,0
у відсотках від статутного 

капіталу
0,0 0,0

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

0,0 0,0

Вартість чистих активів 993,0 2846,0

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління: Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - ви-

щий орган Товариства, Наглядова рада, правління Товариства, Ревізійна комісія. Повнова-
ження функції Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відпо-
відному рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства. 

Посадові особи: Голова Правління Василюк В.Б.; Члени Правління: Панченко Є.В.; Член 
Правління, головний бухгалтер Маркова А.А.; Члени Наглядової ради: Фонд державного май-
на України, код за ЄДРПОУ: 00032945; Державний орган управління корпоративними права-
ми, код за ЄДРПОУ: 37535703; Лукасевич М.В., Члени Ревізійної комісії: Пономаренко Н.А., 
Державна фінансова інспекція України. Код за ЄДРПОУ: 37393358, Державний орган управ-
ління корпоративними правами. Код за ЄДРПОУ: 37535703. Посадові особи Товариства непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають, до карної та адміністратив-
ної відповідальності не притягувались, згоди на розкриття персональних даних не надали.

Засновники емітента: Державний комітет України по туризму, код за ЄДРПОУ: 00041696. 
Місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36. 0,00%.

4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск цінних паперів: акції іменні прості. Свідоцтво № 519/10/1/2001 від 07.06.2012р. 

Орган, що зареєстрував випуск: Центральний територіальний департамент НКЦПФР. Міжна-
родний ідентифікаційний номер: UA4000143713. Форма існування: бездокументарна. Номі-
нальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 1437140. Загальна номінальна вартість 
(грн.): 359285,00. Частка у статутному капіталі: 100,00%.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 
депозитарній системі України

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 11-12.08.2011р. у зв’язку з переведенням 
випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму випуску акцій обслуговуван-
ня системи реєстру Товариства було передано від Реєстратора ТОВ «Регістрсервіс», код за 
ЄДРПОУ: 25196955 (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №185032 від 19.10.2012р.), договір №006-Р 
від 01.06.1999р.) до депозитарію ПАТ «НДУ», а зберігачем, у якого емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах, було обрано ТОВ «Регістрсервіс» (ліцензія ДКЦПФР серія АВ 
№520452 від 17.03.2010р. договір № ДЕМ-061 від 21.06.2012 р. та акт приймання передаван-
ня від 11.07.2012р.)

6. Інформація про загальні збори: збори у звітному періоді не проводились.
7. Інформація про дивіденди: дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
АФ ТОВ «ЮВМ - аудит», код за ЄДРПОУ: 20587317. Свідоцтво про внесення в Реєстр  

аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рі-
шення АПУ № 98 від 26.01.2001р., рішення АПУ № 158 від 26.01.2006 р. та рішення АПУ 
№  224/3 від 23.12.2010 р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рі-
шення АПУ від 22.12.2011 р. № 244/5 - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якос-
ті аудиторських послуг. Реквізити ТОВ «ЮВМ - аудит»: адреса: м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 
574-50-28. (юридична): Київська обл., м. Бровари, вул. Черняхівського, 23-б, к. 171. Аудитор: 
Максимчук А.І. Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р. .- АПУ; Директор Кузуб М.В, 
Сертифікат серії А № 004416 від 30.11.2000р. та продовжений до 30.11.2014р.- АПУ; Свідо-
цтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. та продовжене до 23.12.2015р. - ДКЦПФР; Свідоцтво 
серії А №  001225 від 30.05.2006р. та продовжене до 30.11.2014р. - Держфінпослуг.

Висновок: У 2012 році ПАТ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Умовно - 
позитивна думка. На думку аудитора, фінансова звітність ПАТ «Г/А «Інтурс-Київ» справедли-
во та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фі-
нансової звітності загального призначення. Попередню фінансову звітність Публічного 
акціонерного товариства було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на 
МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства 
може бути не прийнятною для інших цілей.

Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2012р. більша від ста-
тутного капіталу Товариства та більша нормативного і складають 993 тис. грн. Вимоги п.3 
ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Аналіз показників платоспроможності (фінансової стійкості) Товариства показує, що фі-
нансова стійкість Товариства значно змінилася, відбувається подальше зменшення власного 
капіталу - зобов’язання Товариства не можуть бути покриті його власними коштами, так як 
Товариство здійснює свою діяльність за рахунок залучених коштів. Ризик появи фінансових 
труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання поточних зобов’язань протягом 
звітного періоду та непокритих збитків.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
26.12.2013р., додатково інформація розміщена 24.12.2013р. на сторінці 02573527.infosite.
com.ua

10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правлiння Василюк Віктор Бори
сович, 26.12.2013р.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО
«БАнК МиХАйЛІВСЬКий» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «БАнК МиХАй
ЛІВСЬКий» 1.2. Організаційно - правова форма емітента: Акціонерне товариство 1.3. Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38619024 1.4. Місцезнаходження емітента: 01001,  
м. Київ, провулок Рильський, будинок 1012/3 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітен-
та: (044) 5949428 1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.timonina@bankmikhailovsky.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://bankmikhailovsky.com.ua 1.8. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
20 грудня 2013 року Спостережною радою ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», далі – Банк, (Про-

токол засідання №54 від 20 грудня 2013 року), прийнято рішення припинити повноваження Матро-
са Євгенія Олексійовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних) як Члена 
Правління Банку з 20 грудня 2013 року. Підстава припинення повноважень – заява Матроса Є.О. 
про переведення його на посаду Директора Департаменту ризик-менеджменту Банку від 20 грудня 
2013 року. Матрос Є.О. перебував на посаді Директора Департаменту ризик-менеджменту – Члена 
Правління Банку з 17 вересня 2013 року по 20 грудня 2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Замість звільненої особи на посаду Директора Департаменту ризик-менеджменту – 
Члена Правління Банку інші особи не призначалися.

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 Правління ПАт «БАнК МиХАйЛІВСЬКий»  ____________   І.В Дорошенко  МП,
                                                                                          підпис                    23.12.2013

ПОВІДОМЛЕннЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРи
СтВО «МОтОР СІЧ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14307794
1.4. Місцезнаходження емітента – 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (тел.) 0617204211, факс 

(061)  7205000
1.6. Електронна поштова адреса емітента - ocb@motorsich.com
1.7. Веб-сайт емітента - www.motorsich.com
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації - http://escrin.nssmc.gov.ua
1.9. Вид особливої інформації – відомості про зміну власників акцій, яким належить 

10  і більше відсотків голосуючих акцій
2. текст повідомлення

Публічне акцiонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі Товариство) повідомляє, що на 
підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного депозитарієм Публічним акці-
онерним товариством «Національний депозитарій України» на облікову дату 12.12.2013 р. та 
отриманого емітентом від депозитарію 23.12.2013 р., Товариству стала відома інформація 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Власник акцій – юридична особа – The Bank of New York Mellon (США) (код BN, місцезнахо-
дження: Wall-Street, буд.1, New York, В-1000, Rue Montoyer 46, B), що володів пакетом акцій в 
розмірі 220447 штук (10,60867% голосуючих акцій) збільшив за рахунок придбання свій пакет 
акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 225114 штук (10,8333% голосуючих акцій).

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

ленні.
В.о. Голови ради директорів  Войтенко С.А. 

25.12.2013 р.



Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №246, 26 грудня 2013 р. 

РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «С.ПЕРОВ-
СЬКОЇ»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00412895
Місцезнаходження емітента: 99026, м. Севастополь, пос. Любимівка, вул. С. Перов-

ської, 60
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0692 716312
Електронна поштова адреса емітента: e00139@emit.sevsky.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.perovskaya.com
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2. текст Повідомлення
На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «С.ПЕРОВСЬКОЇ» від 24.12.2013 року (Протокол №3-2013), за ініціативи 
акціонера Товариства-фізичної особи, відбулися зміни складу посадових осіб емітента, а 
саме: Голову Наглядової ради – Васіна Юрія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Часткою 
в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Члена Наглядової ради - Єрьомiна Iгора Юрiйовича (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 
24.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Члена Наглядової ради - Терлецького Мирона 
Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на 
посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена Наглядової 
ради - Дроба Олександра Марковича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) 
звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Володіє часткою в статут-
ному капіталі Товариства - 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Члена Наглядової ради - Бiрюкову Ларису Прокопiвну (згоди на розкриття 
паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 
24.12.2013  р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0022%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дзюбенка Юрія Левковича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надавав) призначено на посаду Голови Наглядової ради з 
25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом своєї діяльності: З 2002 року по теперішній час – Директор ТОВ «Укра-
їнська Ділова Експертиза». Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини посадова особа немає. Попову Наталю Володимирівну (згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Наглядової ради з 
25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом своєї діяльності: З 2009 року по теперішній час – приватний підприє-
мець. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадова особа немає. Лініченко Дар’ю Ігорівну (згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала) призначено на посаду Члена Наглядової ради з 25.12.2013 року. Посадова 
особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї 
діяльності: З 08.05.2005 р. по 31.01.2010 р. начальник відділу ЗАТ «Міжнародний фінансо-
вий центр»; З 01.02.2010 р. по 27.04.2010 р. заступник генерального директора ЗАТ «Між-
народний фінансовий центр»; З 28.04.2010 р. по 19.12.2011 р. генеральний директор 

ЗАТ  «Міжнародний фінансовий центр»; З 20.12.2011 р. по теперішній час директор 
ТОВ  «Міжнародний фінансовий центр». Термін призначення - 3 роки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. 

Стеценко Олесю Вадимівну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) при-
значено на посаду Члена Наглядової ради з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Това-
риства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: 2008 р. – 
2010 р. - ТОВ «Реккитт-Бенкізер Украина», менеджер ВЕД; 2010 р. – 2011р. - Концерн 
«Укрросметалл», керівник відділу логістики 2011 р. – 2012 р. - ТОВ Альтер-С, керівник від-
ділу логістики, 2012 р. –2013 р. ПП «Дельта Медикел», менеджер з логістики. Термін при-
значення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова осо-
ба немає. Тичино Сергія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) 
призначено на посаду Члена Наглядової ради з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями 
Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: З 
2002 року по теперішній час – заступник директора ТОВ «Українська Ділова Експертиза». 
Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа немає. Позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте рішення 
затвердити Наглядову раду Товариства у складі п’яти осіб. Голову Ревізійної комісії - 
Iвчiкову Наталю Сергiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) звільнено. 
Перебувала на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Члена 
Ревізійної комісії - Резникова Олександра Давидовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Члена Ревізійної комісії - Шапранову Ельвiру Джаббарiвну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала) звільнено. Перебувала на посаді з 
25.02.2011 р. по 24.12.2013 р. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,0017%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Руденко Едуарда Микола-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) призначено на посаду Голови 
Ревізійної комісії з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: З 2008 р. – по теперішній час 
Менеджер АО «Технологія» в АР Крим. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. митришину Наталію Василівну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Ревізійної 
комісії з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом своєї діяльності: З 1995р. по теперішній час - Заступник ди-
ректора з економіки ТДВ «УкрНДІшвейпром. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Каштан Галина Віталі-
ївна (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) призначено на посаду Члена Реві-
зійної комісії з 25.12.2013 року. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Травень 2011 р. по теперішній 
час  – Група компаній «Ал’янс», «Житомирський м’ясокомбінат», Начальник відділу по ро-
боті з фінансовими установами. Термін призначення - 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа немає. Позачерговими загальними зборами 
акціонерів прийняте рішення затвердити Ревізійну комісію Товариства у складі трьох осіб.

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

повідом ленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління  О.К.Галькевич

24.12.2013 р.

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «С.ПЕРОВСЬКОЇ»

Спостережна рада 

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА 
«БАнК АЛЬЯнС»

(місцезнаходження банку: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх))
повідомляє, що 18 лютого 2014 року у приміщенні банку 

за адресою: м.Київ, прт Московський, 8, корпус 16А (5й поверх, зала нарад)
о 18.00 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів.

Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів 
ПАТ  «БАНК АЛЬЯНС» станом на 12 лютого 2014 року.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 17.00 до 17.40 за місцем проведення Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціоне-
рам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково 
документи, що посвідчують їх право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ  «БАНК 
АЛЬЯНС», оформлені згідно вимог чинного законодавства.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
І. Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження ре-

гламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
ІІ. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом приватного розмі-

щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
ІІІ. Про приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
ІV. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», якому надаються по-

вноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власни-

ками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі при-

ватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укла-
дення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації ними переважного пра-
ва на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному 
друкованому виданні НКЦПФР .

V. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», яким надаються повнова-
ження щодо проведення дій, які забезпечують:

- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій 
додаткової емісії;

- укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здій-

снення викупу належних їм акцій.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, 

визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», не пізніше ніж за 20 
(двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за адресою: 04073, м.Київ,  
пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх).

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством та Статутом 
ПАТ  «БАНК АЛЬЯНС», мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з пи-
таннями порядку денного Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС»: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А (5-й поверх) у робочі дні (понеділок - 
п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних 
зборів - також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на 
підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» не пізніше ніж за 2 
(два) робочі дні до дати ознайомлення. Для ознайомлення з документами акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, 
який відповідно до чинного законодавства підтверджує повноваження представника.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є в.о. Голови Правління ПАТ 
«БАНК АЛЬЯНС» Смолянінов О.В.

телефони для довідок: (044) 4266789, 4266751.
Спостережна рада ПАт «БАнК АЛЬЯнС”
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РОЗКРиттЯ ІнфОРМАцІЇ нА фОнДОВОМУ РинКУ
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Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИ-
ДОБУВАННЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: м. Київ, Магнiтогорська 1, к.42.
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32377038
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 224-68-88 (044) 224-68-91
1.6. 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 №311425
1.7. 1.7. Дата державної реєстрації: 25.04.2003 р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: немає

2. Основні показники фінансовогосподарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Показники Період 
звітний попередній

Усього активів 1931607 2339627
Основні засоби (за залишковою вартістю) 481497 566255
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 41351 3330
Сумарна дебіторська заборгованість 426330 974561
Грошові кошти та їх еквіваленти 2741 12624
Власний капітал 1621837 2002823
Статутний капітал 17120 17120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (81918) 299068
Довгострокові зобов’язання 35390
Поточні зобов’язання 309770 301414
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (0,22) 0,17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(0,22) 0,17

Цінні папери власних 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

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління:
- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства. Загальні збори проводяться у 

порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.
- Наглядова рада Товариства – орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів 

Товариства, здійснює захист їх прав та законних інтересів і, в межах Статуту Товариства та 
законодавства України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товари-
ства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства та законодавства Украї-
ни.

- Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства, до компетенції якого належить 
вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім пи-
тань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради 
Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор діє на підставі Статуту та 
законодавства України.

- Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія діє на підставі Статуту та законодав-
ства України.

Посадові особи:
- Голова Правління – Семінський Олег Валерійович;
Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління – заступник Голови Правління – Ба-

ришпіль Валерій Миколайович;
- Член Правління – Черепаня Михайло В’ячеславович; 
- Член Правління – Деркач Степан Тіберійович;
- Головний бухгалтер – Авраменко Катерина Тимофіївна;
Тимчасово виконуючий обов’язки головного бухгалтера – Погорілий Сергій Станіславо-

вич;
- Член Наглядової ради Товариства – Черепаня В’ячеслав Михайлович;
- Член Наглядової ради Товариства – Товстий Олександр Анатолійович;
- Голова Ревізійної комісії – Литвиненко Віктор Вікторович;
- Член Ревізійної комісії – Ярмак Ольга Вікторівна.
Інформація про засновників емітента
- АКТОВЕНТ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (Республіка Кіпр) – частка у статутному капіталі 

16,6475%;
- АЛФРЕДО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (Республіка Кіпр) – частка у статутному капіталі 

16,7050%;
- ВЕДIСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТИД (Республіка Кіпр) – частка у статутному капіталі 

16,6475%;
- ВIНБУРГ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТИД (Республіка Кіпр) – частка у статутному капіталі 

16,6475%;
- УОЛФОРД ХОЛДIНГЗ ЛIМIТИД (Республіка Кіпр) – частка у статутному капіталі 

16,7050%;
- ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (Республіка Кіпр) – частка у статутному капіталі 

16,6475%
4. Інформація про цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску – 22.03.2011 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 122/10/1/11
Орган, що зареєстрував випуск - Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi
Міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000149496
Тип цінного паперу - Акції Іменні прості
Форма існування та форма випуску - Бездокументарна Іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) - 10.000
Кількість акцій (штук) – 1711970
Загальна номінальна вартість (грн.) - 17119700.000
Частка у статутному капіталі (у відсотках) - 100.000000000000
Акції власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емітентом не викупалися i не продавалися. 

Акції на торговельній біржі не продаються та до лiстингу не включені.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України
Попередній РЕЄСТРАТОР: ТОВ «Компанiя «Базис-реєстр», ЄДРПОУ 246572971, Ліцен-

зія ДКЦПФР: АВ№533992 вiд 13.05.2010 р. Адреса: м. Київ, пр. Московський, 21. 
ЗАТ  «Наф тогазвидобування» прийняло рішення про припинення дії договору про веден-
ня реєстру акціонерів (власників іменних цінних паперів) № 21р-2003 вiд 30 вересня 2003 
року, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис-реєстр». (Протокол загальних зборів №1\2011 
вiд 28.02.2011 р.) Дата припинення ведення реєстру з незалежним реєстратором 
ТОВ  «Компанiя «Базис-реєстр»: 11 квiтня 2011 року, дата припинення операцiй з акцiями, 
що дематерiалiзуються: 01 квiтня 2011 року. (Протокол загальних зборiв №1\2011 вiд 
28.02.2011 р.) Згідно Протоколу №1\2011 загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Нафтогазви-
добування» вiд 28.02.11 прийнято Рiшення про переведення простих iменних акцiй 
емiтента, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму. Цим же 
протоколом задекларовано рішення про обрання депозитарiю для обслуговування випус-
ку акцiй, що дематерiалiзується. 

Депозитарiєм обрано ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цiнних паперiв», ЄДРПОУ 
35917889, Лiцензiя ДКЦПФР: серiя АВ № 498004 вiд 19.11.2009р. термін дiї 27.05.2009-
27.05.2019 рр. Місцезнаходження: 04107 м. Київ, вул. Тропiнiна, буд.7-Г, тел. 044 5854240. 
Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е1103/11 вiд 08 липня 2011р.

6. Інформація про Загальні збори
Загальні збори акціонерів (чергові або позачергові) у 2012 році не проводилися у звязку 

із неможливістю зібрати кворум.
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за результатами роботи 2011 року не нараховувалися та не сплачувалися
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідно до установ-

чих документів відповідальністю «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»
Код за ЄДРПОУ 22964908
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-

рів, виданого Аудиторською палатою України № 0701 від 26.01.2001 
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3 
Телефон (факс): 235-78-56
Думка аудитора:
ТОВ «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ» відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 

проведена перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «НАФТОГАЗ-
ВИДОБУВАННЯ» (надалі - Товариство), що додається, яка включає «Баланс» станом на 
31.12.2012, «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про влас-
ний капітал» за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових по-
літик та інші пояснювальні примітки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів аудиту.

Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2012 рік проводилася відповід-
но до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти аудиту вимагають від нас дотри-
мання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-
казів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи вну-
трішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звіт-
ності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності.

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і на-
лежні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів Товариства, яка проводилась пе-
ред складанням фінансової звітності за 2012 рік, через обмеження Товариством обсягу нашої 
роботи.

При проведенні інвентаризації Товариство не отримало від деяких дебіторів та кредиторів 
Товариства підтвердження їх поточної заборгованості, але ці суми не мають суттєвого впливу 
на фінансову звітність.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттє-
вих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «НАФТОГАЗВИДОБУ-
ВАННЯ» станом на 31.12.2012, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до чинного законодавства та Національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів, щодо результатів виконання 
додаткових вимог, визначених «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інфор-
мації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

ПРиВАтнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «нАфтОГАЗВиДОБУВАннЯ»
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З метою реалізації положень п. 3 статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» 
Цивільного кодексу України, при обчисленні вартості чистих активів аудитором застосовані 
Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, 
схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 
N  485. 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 складає 1 621 837 тис. грн., тоб-
то є більшою за розмір зареєстрованого статутного капіталу.

Ми ознайомилися з іншою інформацією, що подана Товариством у річному звіті емітента 
цінних паперів, яка включає, але не обмежується фінансовою звітністю, що додається. Ми не 
помітили суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що додається, та річним зві-
том емітента цінних паперів, аудит якого не проводився.

Товариство в 2012 році значних правочинів (відповідно до п. 15.2.22. Статуту 25 і більше 
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) не вчи-
няло. 

Товариство не подало за 2012 рік до НКЦПФР Річну інформацію емітентів цінних паперів, 
яка передбачена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвер-
дженим рішенням ДК ЦПФР від 19.12.2006 N 1591. 

В результаті проведення ідентифікації та виконання процедур оцінки ризиків викривлень 
у фінансовій звітності, що можуть виникнути внаслідок шахрайства, не встановлено.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступ
ній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Повний текст річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії роз-
міщено 25.12.2013 р.

10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  І.В.Щуров

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРиВАтнЕ АКцiОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СтРАХОВА КОМПАнiЯ «КОРАЛ»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Корал"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

34486643

1.4 Місцезнаходження емітента 83023, м.Донецьк, вул.
Ходаковського,6-А, офiс 204

1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0505406339 0622030138

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

http://www.sd-ins.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулися 20.12.2013р. було прийнято 

рішення про припинення з 20.12.2013р. повноважень Голови Наглядової Ради Кулiкова Ро-
мана Валентиновича (не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних). Під-
ставою стала пропозиція акціонера ТОВ «Сiгма Капiтал», що є власником більш як 10% ак-
цій емітента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 17.04.2009р. по 
20.12.2013р.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулися 20.12.2013р. було прийнято 
рішення про припинення з 20.12.2013р. повноважень Члена Наглядової Ради Перцевої Окса-
ни Леонiдiвни (не надано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних). Підставою 
стала пропозиція акціонера ТОВ «Сiгма Капiтал», що є власником більш як 10% акцій емі-
тента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 08.11.2010р. по 
20.12.2013р.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулися 20.12.2013р. було прийнято 
рішення про припинення з 20.12.2013р. повноважень Ревізора Красновiд Алли Лейбiвни (не 
надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних). Підставою стала пропозиція 
акціонера ТОВ «Сiгма Капiтал», що є власником більш як 10% акцій емітента. Акціями емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді - з 17.04.2009р. по 20.12.2013р.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулися 20.12.2013р. було прийнято 
рішення про призначення з 20.12.2013р. Голови Наглядової Ради Степанко Юлiї Олегiвни (не 
надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних). Підставою стала пропозиція 
акціонера ТОВ «Сiгма Капiтал», що є власником більш як 10% акцій емітента. Частка, якою 
володіє в статутному капiталi емітента, складає 0,9662%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Займанi посади 
протягом своєї дiяльностi: протягом останніх 5 років займав посади мерчендайзера 
ТД  «Арда», дiловода, економіста ТОВ «Агентство «Юридичне супроводження».

Позачерговими загальними зборами емітента, що вiдбулися 20.12.2013р. було прийнято 
рішення про призначення з 20.12.2013р. Члена Наглядової Ради Бугаєнка Вiталiя Михайло-
вича (не надано згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних). Підставою стала 
пропозиція акціонера ТОВ «Сiгма Капiтал», що є власником бiльш як 10% акцiй емiтента. 
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займається підприємницькою 
дiяльнiстю.

Позачерговими загальними зборами емітента, що вiдбулися 20.12.2013р. було прийнято 
рiшення про призначення з 20.12.2013р. Ревiзора Шишової Свiтлани Олександрiвни (не на-
дано згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних). Підставою стала пропозиція 
акціонера ТОВ «Сiгма Капiтал», що є власником більш як 10% акцiй емiтента. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 
протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займала посади секретаря, економiста ТОВ «Агенство 
«Юридичне супроводження»

3. Підпис
Голова Правлiння Манойло Геннадiй Геннадiйович підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

25.10.2013

ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«СУМСЬКий КОМБІКОРМОВий ЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО «СУМСЬКий 

КОМБІКОРМОВий ЗАВОД»
1.2. Організаційноправова форма: публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 00686339
1.4. Місцезнаходження емітента: 42303, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, 

с.  Стецьківка
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0542) 69-37-24, (0542) 69-36-14
1.6. Електронна поштова адреса: zat_00686339@aft.org.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації:  http://00686339.emitents.org
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (нада-

лі за текстом - Товариство) повідомляє про зміни в складі посадових осіб емітента, а 
саме:

1) згідно рішення Наглядової ради Товариства від 24 грудня 2013 року (Протокол На-
глядової ради Товариства № 28/2013 від 24.12.2013):

- припинено повноваження (звільнено) Голову Правління Товариства Зайденка Мак-
сима Анатолійовича (паспорт серія МА № 845578, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС 
України в Сумській області 02 серпня 2000 року), що не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Підстава: прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про при-
пинення повноважень (звільнення) Голови правління Товариства згідно заяви Зайденка 
Максима Анатолійовича від 23.12.2013. На зазначеній посаді перебував 2 роки 6 місяців;

- обрано (призначено) Головою Правління Товариства Демченка Олександра Іванови-
ча (паспорт серія МА № 276816, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській 
області 25 березня 1997 року), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. 
Підстава: прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання (призначення) 
Голови правління Товариства згідно заяви Демченка Олександра Івановича від 24.12.2013. 
Голова Правління Товариства обраний строком на 1 рік з 25.12.2013 по 24.12.2014 включ-
но. Обіймає посаду Голови Правління ПрАТ «КИРИКІВСЬКЕ ХПП». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає.

2) відповідно до заяви Головного бухгалтера Товариства Гапонової Людмили Михай-
лівни (паспорт серія МА № 522495, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській 
області 18 серпня 1998 року) від 23.12.2013 звільнено з посади Головного бухгалтера 
Товариства Гапонову Людмилу Михайлівну 24.12.2013. Підстава: наказ № 216 від 
24.12.2013, згідно заяви Гапонової Людмили Михайлівни від 23.12.2013. Часткою в ста-
тутному капіталі Товариства не володіє. На зазначеній посаді перебувала 5 роки 5 місяців. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3) відповідно до заяви Ропан Галини Петрівни (паспорт МВ № 191125, виданий Ков-
паківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 30 липня 2003 року) від 24.12.2013 
прийнято на роботу (призначено на посаду) Головного бухгалтера Товариства Ропан Гали-
ну Петрівну з 25.12.2013 на умовах безстрокового трудового договору. Підстава: наказ 
№  220 від 25.12.2013, згідно заяви Ропан Галини Петрівни від 25.12.2013 Часткою в ста-
тутному капіталі Товариства не володіє. Обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВ «СУ-
МИКОМБІКОРМ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління  О.І. Демченко

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧнЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«С.ПЕРОВСЬКОЇ»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00412895
Місцезнаходження емітента: 99026, м. Севастополь, пос. Любимівка, вул. С. Перовської, 60
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0692 716312 e00139@emit.sevsky.net
Електронна поштова адреса емітента: e00139@emit.sevsky.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: www.perovskaya.com
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2. текст Повідомлення
На виконання рішення засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «С.

ПЕРОВСЬКОЇ» від 25.12.2013 р. (Протокол №118), відбулися зміни складу посадових осіб емітен-
та, а саме: Члена правління – Репіна Олега Володимировича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 25.12.2013 р. Часткою в статут-
ному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Члена правління – Кузовкiна Василя Борисовича (згоди на розкриття паспортних даних не 

надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 25.12.2013  р. Часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Замість звільненої особи призначень не було. Члена правління – Губiна Володимира Сергiйовича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надавав) звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. 
по 25.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи призначень не було. Члена прав-
ління – Денисюка Анатолiя Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надавав) 
звільнено. Перебував на посаді з 25.02.2011 р. по 25.12.2013 р. Часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Замість 
звільненої особи призначень не було. Петров Володимир Іванович (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавав) призначено на посаду Члена правління з 25.12.2013 року. Посадова особа 
акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 
2002 рік по 2012 рік головний агроном Державного підприємства радгосп Поліни Осипенко, з 
2012 року по теперішній час  – головний агроном ПАТ «С.Перовської». Термін призначення - 
3  роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає.

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

ленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління   О.К.Галькевич

25.12.2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

1. Загальні відомості

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "БДЖОЛОАГРОСЕРВІС";
Організаційноправова форма: Приватне акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 00693109;
Місцезнаходження: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський рн, сел. Дослід

не, вул. Наукова, 1;
Телефон/ факс: (056) 7536778;
Електрона поштова адреса: bdgoly@impulce.dp.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: pratbdgoly.orbita.dp.ua; 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.

2. Текст повідомлення
Головний бухгалтер Суліма Олена Володимирівна  звільнена з посади шляхом припи

нення безстрокового трудового договору  за згодою сторін (наказ директора товариства
№43к від 24.12.2013 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да
них. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по
садовi злочини не має. Перебувала на посаді з 05.04.2013 року.

На дату подання цього повідомлення на посаду головного бухгалтера нікого не призна
чено.

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

домленні, та визнає, що вона  несе відповідальність згідно з законодавством. 
Директор ПрАТ "Бджолоагросервіс" Авраменко О.М. 

Повідомлення емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;  

1.2. Організаційноправова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14352406; 
1.4. Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17; 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0562 тел./факс 389592;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com;
1.7. Вебсайт емітента: http://creditdnepr.com.ua;
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://creditdnepr.com.ua;
1.9. Вид інформації: Відомості про розмір відсоткової ставки за облігаціями серії “F” на

7 (сьомий) та 8 (восьмий) процентні періоди. 
2. Текст Повідомлення:

Повідомляємо, що за облігаціями відсотковими іменними бездокументарними ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» серії “F” (міжнародний код ISIN UА4000109425) номінальною
вартістю 1 000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.) грн. кожна, у кількості 100 000 (Сто тисяч)
штук, що складає 100 % випуску, який зареєстрований Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 18 січня 2011 р. № 10/2/11, згідно до Рішення Правління ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 49/15 від 05.12.2013 р., встановлено процентну ставку на 7
(сьомий) та 8 (восьмий) процентні періоди у розмірі 18%.

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  

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МАКАРОВ Павло Олександрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСВО  "ФОТОН"
код за ЄДРПОУ  25128758. Місцезнаходження   95021, АР Крим, м. Сімферо

поль, вул. Данілова, б. 43, тел. (0652) 500740. Email: foton@krcenter.com.ua.  Адре
са сторінки в мережі Інтернет  fotontv.com.ua     

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії: 24.12.2013 р. Текст Повідомлення:  Посадова особа Голова Наг

лядової ради Асташев Євген Вiкторович (паспорт: серiя СО номер 892140 виданий
Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.02.2002 р.) звiльнений  згідно Нака
зу Фонду Державного майна України за № 4373 від 24.12.2013 р. Акцiями Товариства
не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу
вав на посадi 3 роки. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: се
рiя СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997 р.) призначена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373
від 24.12.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисли
вi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ. Призначе
на строком на 3 роки.

Посадова особа Член Наглядової ради Харiна Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя
СН номер 508907 виданий Вишгородським РУГУ МВС України в Київськiй областi
25.02.1997) звiльнена згідно Наказу Фонду Державного майна України за № 4373 від
24.12.2013 р. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки 4 місяця.

Посадова особа Член Наглядової ради Сокол Сергiй Петрович (паспорт: серiя СК
номер 806024 виданий ПереяславХмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київськiй
областi 01.07.1998 р.) призначений  згідно Наказу Фонду Державного майна України
за № 4373 від 24.12.2013 р.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду Головного спеціаліста ФДМУ.
Призначений  строком на 3 роки.

Посадові особи Асташев Є.В., Харіна Н.М., Сокол С.П. є представниками  Фонду
Державного майна України  (код ЄДРПОУ 00032945, 01000, м. Київ, пр. Кутузовський,
18/9), якій володiє 100% акцiй ПАТ "ФОТОН".

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

Голова правління  Мусійчук Віталій Борисович.

Рішення № 8
єдиного акціонера 

ПУБЛІЧнОГО АКцІОнЕРнОГО тОВАРиСтВА
«БАнК РУСКий СтАнДАРт» (далі – «Банк»)

від 24 грудня 2013 року
Єдиний акціонер Банку - Закрите акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (ро

сійською мовою: Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»), юридична 
особа, створена відповідно до законодавства Російської Федерації, основний державний 
реєстраційний номер 1027739210630, місцезнаходження Російська Федерація, 105187, міс-
то Москва, вулиця Ткацька, будинок 36 (далі по тексту – ЗАТ «Банк Русский Стандарт»), яке 
володіє у сукупності 70 750 (Сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят) простими іменними акціями 
(голосами) Банку, що складає 100 % (сто відсотків) від загальної кількості акцій (голосів) 
Банку, які приймаються для голосування, в особі Голови Правління ЗАТ «Банк Русский Стан-
дарт» Лєвіна Дмитра Олеговича, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про 
акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань, що належать до компетенції 
Загальних зборів акціонерів Банку:

1. Здійснити публічне розміщення 100 000 (сто тисяч) штук іменних відсоткових облігацій, 
забезпечених гарантією Закритого акціонерного товариства «Банк Русский Стандарт», на за-
гальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень номінальною вартістю однієї облігації 1 000 
(одна тисяча) гривень. Облігації випускаються однією серією – G (далі «облігації серії G»). 

2. Затвердити рішення про публічне розміщення облігацій серії G (Додаток №1 до цього 
Рішення).

3. Уповноважити Спостережну раду Банку на здійснення наступних дій:
- прийняти рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими 

власниками облігацій серії G;
- прийняти рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії G та зві-

ту про результати розміщення облігацій серії G;
- прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власни-

ками облігацій серії G та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії G, 
за умови укладання договорів з першими власниками на весь запланований обсяг облігацій 
серії G та повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками 
(«16» лютого 2015 року); 

- прийняти рішення про встановлення нової відсоткової ставки (або про незмінність по-
передньої відсоткової ставки) на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий відсоткові періо-
ди по облігаціях серії G;

- затвердити звіт про результати погашення облігацій серії G.
4. Уповноважити Голову Правління Банку на здійснення наступних дій:
- підписати проспект емісії облігацій серії G;
- здійснити всі необхідні заходи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій 

серії G в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
ПІДПиСи

Голова Правління 
ЗАт «Банк Русский Стандарт»   _______________ Д. О. Лєвін
Голова Правління 
ПАт «Банк Руский Стандарт»   _______________ А.В. Кисельов

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування: ВІДКРитЕ АКцІОнЕРнЕ тОВАРиСтВО 
«КАРАт»;

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство;
1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14311784;
1.2. Місцезнаходження емітента: 07300, Київська область, Вишгородський район, 

м.  Вишгород, вул. Шолуденка, 19; 
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 965-47-22;
1.4. Електронна поштова адреса:AKushnarenko@plp.kiev.ua;
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: KARAT.PAT.UA;
1.6. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
23 грудня 2013 року під час засідання членів Наглядової ради Товариства, прийнято рі-

шення про обрання з членів Правління Товариства Вороб’я Валерія Яковича Головою Правлін-
ня Товариства з 23.12.2013 року. 

Вищевказане рішення було прийнято у зв’язку із переобранням 09.12.2013 року річними 
Загальними зборами акціонерів Товариства членів Правління Товариства. 

Воробей Валерій Якович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Воробей В.Я. 
призначений на посаду Голови Правління Товариства строком на п’ять років. Вороб’ю В.Я. 
належить 6 простих іменних акцій Товариства. Непогашені судимості за корисливі та посадо-
ві злочини відсутні. Засуджений не був. Будучи членом Правління Товариства, особа перебу-
вала на посаді Голови Правління протягом 8 років. Інших керівних посад не займала. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 

Голова Правління  Воробей Валерій Якович

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Украинские биржевые индексы  
во вторник вновь снизились

Фондовые индексы Украины вместо предновогоднего ралли 
продолжают сдавать позиции ввиду низкой ликвидности на 
рынке, торговую сессию во вторник они завершили в «красной 
зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,34% — до 
895,09 пункта, индекс ПФТС — на 1,57%, до 293 пунктов.

Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 28,7 млн грн, на 
ПФТС — 850,5 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги 
«Азовстали» (-2,223%), Алчевского меткомбината (-1,27%) и 
«Центрэнерго» (-0,98%).

С ростом рыночной стоимости завершили торги только акции 
Укрсоцбанка (+1,09%) и «Мотор Сичи» (+0,75%).

В индексе ПФТС наибольшие потери зафиксированы по бума-
гам «Укртелекома» (-11,65%), Ясиновского коксохимзавода 
(-2,05%) и «Центрэнерго» (-1,89%).

Вместе с тем лучший рост показали акции «ДТЭК Днипроэнерго» 
(+7,1%) и Полтавского ГОКа (+6,76%).

Торги на Варшавской фондовой бирже с 24 по 26 декабря не 
проводятся.

индекс ПфтС в среду утром растет,  
индекс УБ продолжает снижение

Украинский рынок акций начал торги в среду разнонаправлен-
ной динамикой фондовых индексов: индекс «Украинской биржи» 
(УБ) к 11:00 кв упал на 0,95% — до 886,6 пункта, индекс ПФТС 
приподнялся на 0,07% — до 293,22 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». 
Лидерами снижения были бумаги Укрсоцбанка (-3,46%), Енаки-
евского метзавода (-3,38%) и «Укрнафты» (-2,38%).

Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили 
бумаги «ДТЭК Днипроэнерго» (+10,48%), Райффайзен Банка 
Аваль (+1,71%) и «Центрэнерго» (+1,29%).

Дешевели только бумаги Харцызского трубного завода 
(-2,33%), Алчевского меткомбината (-1,53%) и Енакиевского мет-
завода (-0,61%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель 
направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании «Драгон 
Капитал» Вячеслав Орлюк, единственным ориентиром для укра-
инских инвесторов в среду выступает рынок акций РФ. «Хотя, 
учитывая, что все важные новости последних дней прошли мимо 
украинского рынка акций, ожидать «чудес» в последние торговые 
сессии этого года излишне», — сказал он.

«Скорее всего, украинский рынок в течение дня уйдет в боко-
вик, а вопрос, оставаться на праздничные дни в деньгах или до-
купить акций с расчетом на рост в январе, каждый из инвесторов 
будет решать самостоятельно», — прогнозирует эксперт.

В то же время, как отметил руководитель аналитического отде-
ла инвесткомпании «Арт Капитал» Игорь Путилин, с приближени-
ем новогодних праздников на украинском рынке акций возросло 
количество сделок с неликвидными бумагами.

«Если среднедневной показатель объемов торгов акциями на УБ 
в декабре составил 19 млн грн, то 24 декабря — 36 млн грн. При 
этом удвоились объемы сделок РЕПО», — сказал И.Путилин.

Вложения в европейские бонды в 2014г будут 
привлекательнее инвестиций в US Treasuries — эксперты

Инвестиции в облигации европейских стран в 2014 году будут 
более привлекательными, чем вложения в US Treasuries, полага-
ют многие эксперты.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством 
Bloomberg, предполагает, что средняя доходность десятилетних 
казначейских облигаций США увеличится в следующем году бо-
лее чем на 0,5 процентного пункта — до 3,38%, в связи с чем, 
потери держателей этих бумаг составят 1,6%.

В то же время, по оценкам экспертов, вложения, в испанские и 
итальянские бонды, продолжат приносить инвесторам доход в 
2014 году.

Федеральная резервная система (ФРС) приступила к сокраще-
нию объема программы количественного смягчения (QE), объявив 
на декабрьском заседании об уменьшении ежемесячных объемов 
выкупа госбумаг и ипотечных облигаций на $10 млрд.

В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ноябре 
этого года понизил ключевую процентную ставку на 0,5 процент-
ного пункта — до рекордных 0,25% годовых, и глава ЕЦБ Марио 
Драги заявил о намерении сохранять ставку на этом уровне или 
ниже его «в течение длительного времени».

«Ситуацию в Европе нельзя назвать безупречной, и многие 
проблемы остаются, однако мы не ожидаем, что европейский 
кризис вспыхнет вновь, — отмечает аналитик Robeco Groep NV в 
Роттердаме Комер ван Три. — Мы полагаем, что ЕЦБ сохранит 
стимулирующую политику, тогда как ФРС начинает сворачивать 
QE. На этом фоне, мы считаем более конструктивным вкладывать 
средства в европейские облигации, чем в US Treasuries».

С начала 2013 года доходность 10-летних US Treasuries увели-
чилась более чем на 1 процентный пункт и, как ожидается, на ко-
нец года составит 2,83%, а в 2014 году вырастет до 3,38%.

В этом году держатели казначейских облигаций США потеряли 
порядка 7%.

Между тем, вложения в испанские облигации в текущем году 
принесли инвесторам доход в размере 11,1%, что является мак-
симумом с 1998 года, свидетельствуют данные Bank of America 
Merrill Lynch.

Доходность десятилетних облигаций Испании упала более чем 
на 3,5 процентных пункта с момента достижения в июле 2012 
года уровня в 7,75% — максимального с 1996 года, на закрытие 
рынка в понедельник она составила 4,21%.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, доход инвесто-
ров от вложений в эти бумаги в следующем году составит 3,4%, 
несмотря на ожидаемое увеличение доходности на 0,12 процент-
ного пункта — до 4,37%.

Доходность десятилетних облигаций Италии, составившая в 
понедельник 4,18%, как ожидается, изменится незначительно в 
следующем году, и к концу года составит 4,28%.

Доход держателей итальянских госбумаг составил 38% с ноября 
2011 года, когда их доходность достигала 7,75% — максимума за 
14 лет, свидетельствуют данные Bank of America Merrill Lynch.

Несмотря на то, что инвесторы с оптимизмом оценивают 
перспективы европейского рынка госбумаг, остаются факторы, 
которые могут ограничить рост котировок суверенных облига-
ций.

Так, совокупный госдолг стран еврозоны по данным на конец 
второго квартала 2013 года вырос до рекордных с момента вве-
дения евро 93,4% ВВП, в Италии этот показатель достиг 133% 
ВВП, свидетельствуют данные статистического управления Евро-
союза.

Безработица в еврозоне, как ожидается, достигнет 12,1% в те-
кущем году и останется на этом уровне, являющемся 
максимальным с 1991 года, в следующем году.

Помимо этого, рост доходов держателей европейских облига-
ций в этом году был усилен существенным укреплением евро 
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относительно других мировых валют. В частности, курс евро к до-
ллару США поднялся с начала 2013 года на 3,8%, что является 
максимальным ростом с 2007 года.

К концу 2014 года евро, торгующийся во вторник на уровне 
$1,3679, подешевеет до $1,28, а также ослабнет относительно 
большинства остальных валют, прогнозируют эксперты. Это мо-
жет свести на нет рост доходностей номинированных в евро об-
лигаций для иностранных инвесторов при конвертации прибылей 
в их валюты, отмечают аналитики.

Компании Европы  
сократят разрыв по прибыли с США в 2014г

Европейские компании в следующем году могут увеличить 
прибыль на фоне возобновления роста экономики еврозоны, со-
кратив отрыв от компаний США, сообщает агентство Bloomberg 
со ссылкой на данные Schroders Plc.

По данным Bloomberg, в этом году прибыль на акцию у компа-
ний, входящих в американский индекс MSCI U.S., была на уровне 
$94,72, в то время как аналогичный показатель компаний индекса 
MSCI EMU составлял 10,65 евро ($14,59), и разрыв между показа-
телями был максимальным с 2003 года. 

При этом если прибыль американских компаний на 14% 
превышает максимальную величину, зафиксированную в ноябре 
2007 года, то доходы предприятий еврозоны на 53% ниже рекор-
да, отмеченного в марте 2008 года.

В этом году инвесторы предпочитали акции США, в результате 
чего индекс Standard & Poor's 500 вырос на 28%, в то время как 
индикатор Euro Stoxx 50 поднялся на 17%. 

Европа только вышла из самой продолжительной в своей ис-
тории рецессии, и прибыль компаний будет расти на фоне улуч-
шения финансовых показателей сферы финансовых услуг, пред-
приятий, продающих второстепенные товары и услуги, и 
технологического сектора, заявил Рори Бейтман из Schroders, 
управляющей активами на сумму около $416 млрд.

«Европа все же привлекательна с точки зрения оценочной сто-
имости акций, — сказал Р.Бейтман. — Если оценки привлекательны 
и мы говорим о минимальных ожиданиях, то для роста рынка в 
2014 году достаточно незначительного увеличения доходов ком-
паний».

Рост экономики США в 2014 году ожидается на уровне 2,6%, 
еврозоны — на 1%, свидетельствуют средние прогнозы 
экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.

Коэффициент цена/прибыль по индексу S&P 500, 
скорректированный на экономический цикл, может составить 26, 
что больше, чем средний показатель за последние 10 лет — 25, 
отметил Р.Бейтман. Аналогичный коэффициент для MSCI Europe 
может опуститься до 16 с 20. 

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОГОДнІ В нОМЕРІ ОПУБЛІКОВАнІ:
1. ТОВ АВЕРС-СІТІ 12
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 8
3. ПАТ АПЕКС-БАНК 5
4. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 14
5. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 11
6. ПАТ БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ 13
7. ПАТ БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ 17
8. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 11
9. ПрАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №53 4
10. ПрАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №53 12
11. ПАТ ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ "ІНТУРС-КИЇВ" 13
12. ПАТ ГОТЕЛЬ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7
13. ДП ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 8
14. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 6
15. ПАТ ДОНЕЦЬКМІСЬКНАФТОПРОДУКТ 8
16. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 11
17. ПАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 10
18. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 4
19. ІДПІФ ФЕНІКС–КЛАСИЧНИЙ ТОВ КУА ФІНІНВЕСТ-ГРУП 5
20. ПАТ ІЗМАЇЛАВТОТРАНС 6
21. ВАТ КАРАТ 17
22. ТОВ КВАЗАР-ІНВЕСТ-КАПІТАЛ 5
23. ПАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 4
24. ПАТ МАГАЗИН "КИЯНКА" 12
25. ПрАТ МОСТ-ІНВЕСТ 9
26. ПАТ МОТОР СІЧ 13
27. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ФЕРОКЕРАМ" 9
28. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 15
29. ПрАТ НВП "ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬЯНС" 9
30. ПАТ НВФ ФЕРОКЕРАМ 4
31. ПАТ НИВА 9
32. ПрАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 4
33. ПАТ ОЛЕКСАНДРІЯВТОРМЕТ 8
34. ПрАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУДІВЕЛЬНИХ І ШЛЯХОВИХ МАШИН 9
35. ПрАТ ПЛАСТМОДЕРН 10
36. ПАТ С.ПЕРОВСЬКОЇ 14
37. ПАТ С.ПЕРОВСЬКОЇ 17
38. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КОРАЛ" 16
39. ПАТ СУМИГАЗ 3
40. ПАТ СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 16
41. ПАТ ТЕРРА БАНК 7
42. ПрАТ ТИСАГАЗ 3
43. ПрАТ ТИСАГАЗ 3
44. ВАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 11
45. ПрАТ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 7
46. ВАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ" 10
47. ВАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ" 10
48. ПАТ УКРІНБАНК 6
49. ПрАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 4
50. ПАТ ФОТОН 17
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Ві до мос ті 
національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №19205-9005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e- ma il: Kolomiets@vi do mos ti-ssmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e- ma il: 
emi tent@vi do mos ti-ssmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 586-43-94

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 0125546
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.12.2013 р. 

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

тЕЛЕфОн РЕДАКцІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

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


