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 Повідомлення 
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Положен-
ня щодо пруденційних нормативів професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку та вимог до системи управління 
ризиками» розроблений згідно з Планом діяльності На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на 2014 рік.

Зазначений проект рішення розроблено відповідно до 
частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», пунктів 375, 38 частини другої 
статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні» на ви-
конання Плану діяльності Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на 2014 рік з 
метою уніфікації підходів до розрахунку пруденційних 
нормативів для окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку, удосконалення пруденційних показни-
ків, порядку їх розрахунку, нормативних значень, а також 
їх наближення до вимог Європейського законодавства. 

Проектом Положення об’єднано пруденційні вимоги 
до усіх видів професійної діяльності на фондовому рин-
ку в одному документі. Разом з цим з прийняттям зазна-
ченого рішення втрачають чинність нормативно-правові 
акти Комісії з питань пруденційного нагляду за окремими 
видами професійної діяльності на фондовому ринку.

Проектом Положення встановлено перелік пруденційних 
нормативів для кожного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку, визначено методику розрахунку кожного 
показника, а також встановлено їх нормативні значення.

Для всіх професійних учасників встановлено вимогу 
щодо створення та функціонування внутрішньої системи 

запобігання та мінімізації впливу ризиків, що передбачає 
створення відповідного підрозділу (або призначення 
окремої особи) для виконання функції з управління ризи-
ками, а також затвердження професійним учасником 
внутрішнього документу з цього питання.

Проектом Положення також встановлено вимоги до 
порядку та періодичності розрахунку пруденційних по-
казників та подання результатів таких розрахунків та да-
них, на основі яких вони здійснювались, до Комісії, а та-
кож передбачено здійснення державного контролю у 
процесі здійснення пруденційного нагляду.

Дата оприлюднення проекту - 30.12.2014.
Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 

нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, 
управління пруденційного та консолідованого нагляду. 

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

 Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії                                            Д.Тевелєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін 
до Вимог до програмних продуктів, які використовуються 
на фондовому ринку, та програмного забезпечення авто-
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матизованих, інформаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем, призначених для здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку, депозитар-
ної діяльності Центрального депозитарію» (далі – проект 
рішення) розроблено відповідно до пунктів 13, 20 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», підпункту 8 пункту 6 Положення 
про Національну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку, затвердженого Указом Президента України від  
23 листопада 2011 року № 1063/2011, з метою встанов-
лення єдиних підходів до використання програмних про-
дуктів, які використовуються на фондовому ринку, та 
програмного забезпечення автоматизованих, інформа-
ційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, при-
значених для здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку, депозитарної діяльності Центрального 
депозитарію цінних паперів.

Комісією здійснено аналіз отриманих зауважень та 
пропозицій ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» до проекту рішення, слуш-
ні зауваження та пропозиції враховано, внесено зміни до 
проекту рішення.

Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть над-
силати свої пропозиції та зауваження до проекту рішен-
ня поштою на адресу Комісії: 01010, м. Київ-601,  
вул. Московська, 8, корп. 30 Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку, управління інформаційних 
технологій та діловодства, it@nssmc.gov.ua. 

Проект рішення та аналіз впливу регуляторного  
акта буде оприлюднений на офіційному сайті Комісії:  
http//www.nssmc.gov.ua. 

Зазначений проект рішення буде оприлюднений на 
офіційному сайті Комісії не пізніше п'яти робочих днів з 
дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення 
проекту регуляторного акта в офіційному виданні Комісії. 
Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, ста-
новить десять робочих днів з дати оприлюднення про-
екту рішення.

Голова Комісії                                          Д. Тевелєв

ІнформацІйнІ ПовІДомлення 
Та новини нКцПфр

нКцПфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» для 
виключення відомостей про недиверсифікований закри-
тий венчурний пайовий інвестиційний фонд «Донбас – 

Надра» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300070) з Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного 
інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстра-
цію регламенту недиверсифікованого закритого вен-
чурного пайового інвестиційного фонду «Донбас – 
надра» ТовариСТва З оБмеЖеноЮ 
вІДПовІДалЬнІСТЮ «КомПанІя З УПравлІння аК-
Тивами «Герц», зареєстрованого 10.07.2012 року. 
Анульовано свідоцтво про включення відомостей про не-
диверсифікований закритий венчурний пайовий інвести-
ційний фонд «Донбас – Надра» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 23300070) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ГЕРЦ» до Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування від 10.07.2012 року № 00070, 
видане Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку – розпорядження № 0177–ІС від 24 груд-
ня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 3 розділу V Положення про порядок припинення 
пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за  
№ 2128/24660, та відповідно до наданих документів ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» для ви-
ключення відомостей про недиверсифікований закритий 
венчурний пайовий інвестиційний фонд «ПЕРСПЕКТИ-
ВА» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300064) з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
недиверсифікованого закритого венчурного  
пайового інвестиційного фонду «ПерСПеКТива»  
ТовариСТва З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ  
«КомПанІя З УПравлІння аКТивами «Герц», заре-
єстрованого 27.06.2012 року. Анульовано свідоцтво про 
включення відомостей про недиверсифікований закритий 
венчурний пайовий інвестиційний фонд «ПЕРСПЕКТИ-
ВА» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300064) ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування від 
27.06.2012 року № 00064, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 
0178–ІС від 24 грудня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.06.2014 року № 850, пункту 4 Розділу V Положення 
про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня  
2014 року № 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
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України 29.05.2014 р. за № 570/25347, та відповідно до 
документів, наданих Харківською міською радою, 61003, 
м. Харків, м-н Конституції, 7, код за ЄДРПОУ: 04059243, 
у зв’язку з погашенням облігацій внутрішньої місцевої 
позики Харківської міської Ради (серія D), скасовано ре-
єстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики 
Харківської міської ради 2011 року (серія D). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої 
позики Харківської Міської Ради 2011 року від 22 листо-
пада 2011 року №08/1-І-2011, дата видачі 26 січня  
2012 року, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 07-Кф-С–овмП від 26 грудня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013 р. № 2484, пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 р. № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, та відповід-
но до документів, наданих Приватним акціонерним това-
риством «Страхова компанія «Акваполіс», 01032, м. Київ, 
Площа Вокзальна, 2, код за ЄДРПОУ 23510809, на зупи-
нення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного то-
вариства, зупинено обіг простих іменних акцій Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«акваполіс» - розпорядження № 77-Кф-З від 26 груд-
ня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, на підставі пункту 4 глави 5 
розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 
із змінами та доповненнями, та відповідно до докумен-
тів, наданих ПП «СПС», код за ЄДРПОУ: 31062161 міс-
цезнаходження: 61020, м. Харків, проспект Постишева, 
буд. 93, на зупинення обігу облігацій у зв`язку з продо-
вженням строків обігу та погашення облігацій, зупинено 
обіг облігацій серії «А» ПП «СПС» (свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій від 30.12.2009 року № 283/2/09, 
видане 07.04.2010 року Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку) – розпорядження № 79-Кф-З 
від 18 грудня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, п. 4. Глава 1 Розділ ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 

облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року  
№ 2998, зі змінами та доповненнями, та відповідно до 
документів, отриманих від Науково-виробничої фірми 
«Стромкомплект» у формі ТОВ, 02068, м. Київ, вул. Дра-
гоманова, 17, код за ЄДРПОУ: 04946783, на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв’язку з анулюванням ви-
куплених емітентом облігацій серії А, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій серії А науково-виробничої фір-
ми «Стромкомплект» у формі Тов. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій Науково-виробничої фірми 
«Стромкомплект» у формі ТОВ від 02 листопада  
2012 року № 263/2/12, видане 25 червня 2013 року  
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 299-Кф-С–о 
від 25 грудня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 23.12.2014 року 
№ 1817, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із 
змінами), відповідно до документів, наданих Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Катеринка» 
(03179, м. Київ, вул. Житомирське шосе, 5, код за  
ЄДРПОУ: 21471657) на скасування реєстрації випуску 
акцій ЗАТ «Катеринка» у зв’язку з перетворенням в  
ТОВ «Катеринка», скасовано реєстрацію випуску акцій 
ЗаТ «Катеринка». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ЗАТ «Катеринка» від 02 червня 1998 року  
№ 372/10/1/98, видане Управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження № 164-Кф-С–а 
від 23 грудня 2014 року.

нКцПфр повідомляє про внесення змін до 
реєстру аудиторських фірм

роЗПоряДЖення

25.12.2014   № 417

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова Комісії Тевелєв Дмитро 
Михайлович на підставі рішення Комісії від 23 грудня  
2014 року № 1820 «Про надання повноважень», відповід-
но до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпунктів 
1 - 3 пункту 6 розділу V Порядку, щодо ТОВ «Аудиторська 
фірма «Добсон - консалтинг», код за ЄДРПОУ: 21681636, 
04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПоСТановляЄ:
відмовити ТОВ «Аудиторська фірма «Добсон - консал-

тинг» (код за ЄДРПОУ: 21681636) у внесенні змін до ре-
єстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів.

*     *     *
роЗПоряДЖення

25.12.2014   № 415

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова Комісії Тевелєв Дмитро 
Михайлович на підставі рішення Комісії від 23 грудня 
2014 року № 1820 «Про надання повноважень», відпо-
відно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року  
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпунктів 5.2 та 5.3 пункту 5 розділу IV Порядку, щодо 
ТОВ АФ «Статус», код за ЄДРПОУ: 23287607, 69035,  

м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 176-78, свідоцтво про внесен-
ня до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
Аудиторською палатою України (далі – АПУ) № 1111 від 
30 березня 2001 року, чинне до 27 січня 2016 року, свідо-
цтво про відповідність системи контролю якості, видане 
відповідно до рішення АПУ від 29 вересня 2011 року  
№ 239/4, інформація про керівника та працівників ауди-
торської фірми, які безпосередньо братимуть участь у 
проведенні аудиторських перевірок професійних учасни-
ків ринку цінних паперів: Горбунова Тетяна Олегівна – на 
посаді директора, Попович Олена Андріївна – на посаді 
аудитора, Карих-Терещенко Тетяна Петрівна – на посаді 
аудитора 

ПоСТановляЄ:
відмовити ТОВ АФ «Статус» (код за ЄДРПОУ 23287607) 

у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів.

26.12.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

лання на прес-службу нКцПфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СЕРВIСНИЙ 
ЦЕНТР «НОРД»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30269877

3. Місцезнаходження емітента 83016 м.Донецьк вул.Кiрова,47
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0622)63-54-94 (0622)63-44-58

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

sahnoLN@zaoscnord.dn.ua

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

www.nord.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про викуп власних акцiй

2. Текст повідомлення
Засiдання правлiння ПРАТ «Сервiсний центр НОРД» 25.12.2014 року 

прийнято рiшення про викуп власних акцiй. Початок перiоду викупу 
акцiй -26.12.2014 року. Перiод закiнчення викупу — 31.03.2015 року. Акцiонер, 

який бажає продати свої акцiї, подає заяву про викуп до товариства. Протя-
гом 10 днiв, з дати подання заяви, мiж Товариством та акцiонером уклада-
ється договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв. Протягом 20 днiв, з дати укла-
дання договору купiвлi-продажу цiнних паперiв акцiонер надає всi необхiднi 
документи для перереєстрацiї прав власностi. Оплата за акцiї проводиться 
протягом 20 банкiвських днiв, з дати укладання договору. 

Мета викупу — викуп акцiй у акцiонерiв, що бажають продати акцiї, з 
подальшою реалiзацiєю акцiй новим акцiонерам. 

Номiнальна вартiсть акцiй складає 500.0 (п»ятьсот гривень 00 копiйок) грн.
Планується викупити 141 (сто сорок одну) простих iменних акцiй бездо-

кументарної форми iснування, що складає 100% статутного капiталу това-
риства. Станом на дату прийняття рiшення 25.12.2014 року акцiй, викупле-
них товариством немає.

В Товариствi на 26.12.2014 року наявни акцiонери: 1 юридична особа, 
цей акцiонер володiє бiльш 10% акцiй. Наглядова рада в ПРАТ «Сервiсний 
центр НОРД» не обиралась.

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 257/05/1/10 зареєстровано 
30 листопада 2010 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондово-
го ринку. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння 
ПраТ «СервIСний ценТр «норД»     луко олександр васильович

М.П.

ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво «СервIСний ценТр «норД»

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБлІЧноГо аКцІонер-
ноГо ТовариСТва «Івано-франКІвСЬК-авТо» (про-
токол № 26/12/2014-1 від 26 грудня 2014 року) відбулись зміни складу по-
садових осіб емітента:

Звільнено:
29.12.2014 з посади Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» Коваля романа 
ІвановиЧа (паспорт серії КА № 802577 виданий Франківським РВ УМВС 
України у Львівській обл. 09.04.1998) на підставі поданої заяви за власним 
бажанням,  ст. 38 КЗпП України. Строк перебування на посаді – 10 місяців 
23 дні. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
30.12.2014 на посаду Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» ЧЕРНЯКА ВІТАЛІЯ МИ-
КОЛАЙОВИЧА (паспорт серії КВ № 138883 виданий Шевченківським РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 04.05.1999) без зазначення строку пов-
новажень, за контрактом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Про-
тягом своєї діяльності займав такі посади: головний бухгалтер  
ПП «Західно-Українська Рекламна Компанія «Арт Пром»», ревізор 
контрольно-ревізійного відділу департаменту контролінгу ПАТ «Українська 
автомобільна корпорація», провідний фахівець з фінансів групи ефектив-
ності управління підприємствами ПАТ «Українська автомобільна корпора-
ція». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством 

Генеральний директор ПаТ «Івано-франківськ-авто»   Коваль р.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Доповнити п 3.3.4. (Істотні умови договорів поруки чи страху-
вання ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати 
доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконан-
ня договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): 
сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання) на-
ступним: 

ЦЕЙ ДоДаТКовий ДоГовІр укладено в м. Харкові, Україна 05 грудня 
2014 року між:

(1) AGROTRADE GROUP S.A. (АГРОТРЕЙД ГРУП Ес.Ей.), sociétéanonyme 
(публічне товариство з обмеженою відповідальністю) зареєстроване в Люк-
сембурзі за номером B159473) місцезнаходження 6, вулиця Євгена Рупер-
та, L-2453 Люксембург, (надалі «Поручитель»); та

(2) ТОВ «СК-АГРО», компанія зареєстрована в Україні з ідентифікацій-
ним номером: 33976979, місцезнаходження Україна, 42506, Сумська об-
ласть, Липоводолинський район, селище Калінінське (надалі «Емітент»).

ВРАХОВУЮЧИ ЩО:
(A) Емітент та Поручитель уклали договір поруки від 12 грудня 2012 року 

(надалі «Договір Поруки»).
(B) Сторони Договору Поруки дійшли згоди внести зміни в Договір Поруки 

на умовах цього Додаткового Договору (надалі «Додатковий Договір») .
СТОРОНИ ПОГОДИЛИ наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ
1.1 Визначення термінів
Терміни, визначені Договором Поруки, якщо інше не зазначене в цьому 

Додатковому Договорі чи якщо протилежне не стає очевидним, мають те 
саме значення і при використанні у цьому Додатковому Договорі, а наведе-
ні нижче терміни мають наступне значення:

«Договір Поруки з Урахуванням Змін» означає Договір Поруки з ураху-
ванням змін згідно Пункту 2 (Зміни) цього Додаткового Договору.

«Дата Вступу в Силу» означає дату оформлення та реєстрації Націо-
нальною Комісією з Цінних Паперів та Фондового Ринку України Змін до 
Проспекту емісії облігацій серії «B»

1.2 Тлумачення
Положення пункту 1 Договору Поруки так само застосовуються і до цьо-

го Додаткового Договору, але посилання на Пункти та Додатки, якщо не за-
значене протилежне, є посиланнями на пункти та додатки цього Додатково-
го договору.

1.3 Права третіх осіб
Положення пункту 1.2.4 Договору Поруки застосовуються до цього До-

даткового Договору.
2. ЗМІНИ
2.1 Договір Поруки змінюється на викладених нижче умовах, такі зміни 

вступають в силу з Дати Вступу в Силу (включно) таким чином, що права та 
обов’язки сторін цього Додаткового Договору щодо виконання ними Догово-
ру Поруки починаючи з (та включаючи в себе) Дати Вступу в Силу, регулю-
ються та тлумачаться згідно положень Договору Поруки з урахуванням на-
ступних змін:

Термін «Облігації серії В» в пункті 1.1.1 Договору Поруки видаляється та 
повністю заміняється наступним:

«Облігації серії В» означає облігації загальною номінальною вартістю 
120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень) з датою початку пога-
шення – 29 грудня 2016 року і датою закінчення погашення – 30 грудня 2016 
року та відсотковим доходом, визначеним на основі формули, зазначеної у 
Проспекті емісії.

2.2 Сторони цього Додаткового Договору дійшли згоди, що починаючи з 
(та включаючи в себе) Дати Вступу в Силу, вони матимуть права та нестимуть 
обов’язки, покладені на них згідно Договору Поруки з Урахуванням Змін.

3. ПОРУКА
3.1 Незважаючи на те, що Власники облігацій не є сторонами цього До-

даткового Договору, Поручитель, починаючи з Дати Вступу в Силу, підтвер-

джує, що зобов’язання Поручителя відносно Власників облігацій, що вини-
кають (час від часу) з Договору Поруки будуть:

3.1.1 і надалі діяти в повній мірі і бути чинними; та
3.1.2 поширюватися на всі зобов’язання та обов’язки Поручителя, що 

виникають з Договору Поруки з Урахуванням Змін та змін до Проспекту емі-
сії Облігацій серії B.

4. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ
4.1 Поручитель підтверджує чинність запевнень та гарантій, викладених 

в пункті 12 (Запевнення та Гарантії) Договору Поруки станом на дату цього 
Додаткового Договору та на Дату Вступу в Силу, шляхом посилання на фак-
ти та обставини, що існують на такий час. 

5. ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ
5.1 Цей Додатковий Договір є невід’ємною частиною Договору Поруки, 

та буде тлумачитись разом із Договором Поруки.
5.2 За винятком змін, внесених цим Додатковим Договором, Договір По-

руки продовжує діяти в повній мірі та є чинним, а будь-які посилання в До-
говорі Поруки на Договір Поруки чи будь-яке положення Договору Поруки 
будуть тлумачитись як посилання на Договір Поруки чи таке положення, з 
урахуванням змін внесених цим Додатковим Договором.

6. ДОДАТКОВІ ЗАПЕВНЕННЯ
Поручитель погоджується невідкладно оформити та доставити за влас-

ний рахунок будь-який документ та вчинити будь-яку дію чи річ для того, 
щоб підтвердити та встановити дійсність та позовну силу цього Додаткового 
Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення пункту 17 (Повідомлення), 15.4 (Прикінцеві Положення),  

18 (Примірники) та 20 (Вирішення Спорів) Договору Поруки застосовуються до 
цього Додаткового Договору таким чином, що ці пункти вважаються викладени-
ми в цьому Додатковому Договорі, та таким чином, що посилання у таких пунк-
тах на Договір Поруки вважається посиланням на цей Додатковий Договір.

8. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Цей Додатковий Договір та будь-який спір чи вимога, що виникає відповідно 

до чи у зв’язку з нею чи її предметом, існуванням, веденням переговорів, дій-
сністю, припиненням чи позовною силою (включаючи будь-які позадоговірні 
спори та вимоги) регулюється і тлумачиться згідно законодавства Англії.

Цей Додатковий Договір було укладено та підписано у формі договору у 
дату зазначену на початку Додаткового Договору.

ПІДПИСАНТИ ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ
Поручитель
Agrotrade Group S.A. (Агротрейд Груп Ес.Ей.)
В особі Представника:
Всеволод Кожемяко
Емітент
ТОВ «СК-АГРО» 
В особі директора: 
Жамардій С.М.
Викласти абзац 6, 7, 8 п. 3.8. ( Умови та дата закінчення обігу об-

лігацій) в наступній редакції: 
Обіг облігацій серії «В» починається з дня, наступного за днем реєстра-

ції Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати розміщення облігацій серії «В» та видачі свідоцтва про реєстра-
цію випуску облігацій серії «B» . 

На вторинному ринку облігації серії «В» продаються за договірною ціною. 
Дата закінчення обігу облігацій серії «В» – 28.12.2016 року (включно).
Абзац 6 та 7 п.п. 3.10.1 (Адреси місць, дати початку та закінчення 

виплати відсоткового доходу за облігаціями) викласти в наступній 
редакції:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «В» здійснюється 12 
разів, протягом 2 (двох) календарних днів після закінчення відповідного від-
соткового періоду. 

Абзаци 7-12 п.п. 3.10.2.1 (Метод розрахунку) п. 3.10.2 (Заплановані 
відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового до-
ходу) викласти в наступній редакції:

Відсотковий дохід за облігаціями серії «В» нараховується відповідно до 
відсоткових періодів. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році 
приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «В»:
відсотковий період Початок періоду Кінець періоду Дата початку виплати Дата закінчення виплати Тривалість періоду, днів

1 05.02.2013 06.05.2013 07.05.2013 08.05.2013 91
2 07.05.2013 05.08.2013 06.08.2013 07.08.2013 91
3 06.08.2013 04.11.2013 05.11.2013 06.11.2013 91
4 05.11.2013 03.02.2014 04.02.2014 05.02.2014 91
5 04.02.2014 05.05.2014 06.05.2014 07.05.2014 91
6 06.05.2014 04.08.2014 05.08.2014 06.08.2014 91
7 05.08.2014 03.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 91
8 04.11.2014 02.02.2015 03.02.2015 04.02.2015 91
9 03.02.2015 03.08.2015 04.08.2015 05.08.2015 182
10 04.08.2015 01.02.2016 02.02.2016 03.02.2016 182
11 02.02.2016 01.08.2016 02.08.2016 03.08.2016 182
12 02.08.2016 28.12.2016 29.12.2016 30.12.2016 149

ЗмІни До ПроСПеКТУ емІСІї оБлІГацІй
ТовариСТва З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «СК-аГро» 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №249, 29 грудня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Сума відсоткового доходу на одну облігацію серії «В», що підлягає ви-
платі за перші одинадцять відсоткових періодів, розраховується за форму-
лою:

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотко-

вий період (у гривнях); 
1000 – номінальна вартість облігації в гривнях; 
Тi – тривалість відповідного відсоткового періоду (i=1..11);
%cтавка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігація-

ми серії «В» 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних;
FXВ0 – обмінний курс, що дорівнює обмінному курсу EMTA Долар США / 

Українська гривня на дату початку розміщення облігацій серії «В», а в разі 
відсутності інформації щодо значення обмінного курсу EMTA Долар США / 
Українська гривня на дату початку розміщення облігацій серії «В» дорівнює 
офіційному обмінному курсу долара США до гривні, що встановлено Націо-
нальним банком України на дату початку розміщення облігацій серії «В».

FXВi – обмінний курс Долар США / Українська гривня на дату, що передує 
даті виплати відсоткового доходу за і-й відсотковий період облігацій серії 
«В» (i=1..11), що дорівнює:

(а) найбільшому із значень між обмінним курсом EMTA Долар США / 
Українська гривня на дату, що передує даті виплати відсоткового доходу за 
і-й відсотковий період облігацій серії «В» (i=1..11) та FXВ0, а в разі відсутнос-
ті інформації щодо значення обмінного курсу EMTA Долар США / Українська 
гривня на дату, що передує даті виплати відсоткового доходу за і-й відсо-
тковий період облігацій серії «В» (i=1..11)

(б) найбільшому із значень між офіційним курсом долара США до гривні, 
що встановлено Національним банком України на дату, що передує даті ви-
плати відсоткового доходу за і-й відсотковий період облігацій серії «В» 
(i=1..11) та FXВ0. 

У дату початку виплати відсоткового доходу за і-й відсотковий період 
облігацій серії «В» (i=1..11) Емітент зобов’язується опублікувати значення 
курсу FXBi на сайті компанії http://www.agrotrade.ua.

Відсотковий дохід за дванадцятий відсотковий період облігацій серії «В» 
розраховується за формулою: 

Де:

Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за дванадцятий відсот-
ковий період (у гривнях); 

1000 – номінальна вартість облігації в гривнях; 
Т – тривалість дванадцятого відсоткового періоду (149 днів);
%cтавка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігація-

ми серії «В» 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих) відсотків річних;
FXВ0 – обмінний курс, що дорівнює обмінному курсу EMTA Долар США 

/ Українська гривня на дату початку розміщення облігацій серії «В», а в 
разі відсутності інформації щодо значення обмінного курсу EMTA Долар 
США / Українська гривня на дату початку розміщення облігацій серії «В», 
дорівнює офіційному обмінному курсу Долар США / Українська, що вста-
новлено Національним банком України на дату початку розміщення облі-
гацій серії «В».

FXВ12 – обмінний курс Долар США / Українська гривня на дату, що пере-
дує даті виплати відсоткового доходу за дванадцятий відсотковий період 
облігацій серії «В», що дорівнює:

(а) найбільшому із значень між обмінним курсом EMTA Долар США / 
Українська гривня на дату, що передує даті виплати відсоткового доходу за 
дванадцятий відсотковий період облігацій серії «В» та FXВ0, а в разі відсут-
ності інформації щодо значення обмінного курсу EMTA Долар США / Україн-
ська гривня на дату, що передує даті виплати відсоткового доходу за два-
надцятий відсотковий період облігацій серії «В»

(б) найбільшому із значень між офіційним курсом долара США до гривні, 
що встановлено Національним банком України на дату, що передує даті ви-
плати відсоткового доходу за дванадцятий відсотковий період облігацій се-
рії «В» та FXВ0.

У дату початку виплати відсоткового доходу за дванадцятий відсотковий 
період облігацій серії «В» Емітент зобов’язується опублікувати значення 
курсу FXВ12 на сайті компанії http://www.agrotrade.ua.

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «В» розрахову-
ються з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного окру-
глення.

Абзац 4 та 5 п. 3.11.1. (Адреси місць, дати початку і закінчення 
погашення облігацій) викласти в наступній редакції:

Дата початку погашення облігацій серії «В» – 29.12.2016 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «В» – 30.12.2016 року 

(включно).
Директор 
Товариства з обмеженою
відповідальністю «СК-аГро»

___________ 
(підпис)

М.П.
С.м. Жамардій

ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво 
«орIлЬ-лIДер»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»

Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 

с. Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2-31-6
Електронна поштова адреса: a.v.evtushenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням акціонера ПрАТ «ОРIЛЬ-ЛIДЕР» (Рiшення №5 вiд 
22.12.2014 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Директор – Боднар Мирослав Романович (згоду на розкриття 
паспортних даних фiзичною особою не надано) з 22.12.2014 р. на пiдставi 
поданої заяви про звiльнення з посади Директора та на пiдставi рiшення 
Акцiонера (Рiшення №5 вiд 22.12.2014 р.). Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебував на посадi з 20.12.2013 р. по 22.12.2014 р.

Призначено. Директор – Утешев Олексiй Валерiйович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.12.2014 р. 
замiсть звiльненого Директора та на пiдставi рiшення Акцiонера (Рiшення 
№5 вiд 22.12.2014 р.). Строк, на який призначено особу – до переобрання. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: ВАТ «Запорiжський виробничий 
алюмiнiєвий комбiнат» начальник виробничого вiддiлу, ПАТ «Миронiвський 
хлiбопродукт» провiдний фахiвець з контролю технологiчного процесу.

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

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

Директор                        Утешев олексiй валерiйович, 26.12.2014 р.

До УваГи аКцІонерІв 
ПУБлІЧноГо аКцІонерноГо ТовариСТва 

«ЧернІГІвСЬКа Товарно-Сировинна КомПанІя»
Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Чернігів-

ська товарно-сировинна компанія» (далі - Товариство) повідомляє, що  
15 січня 2015 року о 14:00 годині в приміщенні адміністративного корпу-
су за адресою Товариства Гомельське шосе, буд.6, с.рівнопілля, Чер-
нігівський р-н, Чернігівська обл, 15510 каб.№1 відбудуться позачергові 
загальні збори акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загаль-

них зборів акціонерів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; об-
рання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 

2. Затвердження значного правочину, вартість якого перевищує 25% 
вартості активів Товариства, а саме викуп земельної ділянки, розташова-
ної за аресою: с.Рівнопілля, Гомельське шосе,6, Чернігівський 
район,Чернігівська обл., Хмільницька сільська рада.

3. Затвердження договору поворотної безвідсоткової фінансової допо-
моги щодо розрахунків по договору купівлі-продажу землі.

4. Надання повноваження Генеральному директору щодо підписання 
договору купівлі-продажу землі та договору поворотної безвідсоткової фі-
нансової допомоги.

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у позачерго-
вих загальних зборах, буде складений на 09 січня 2015 року (за три робо-
чих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему України).

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам потрібно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - до-
кумент, що посвідчує особу і довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів відбудеться з 
13:00-14.00 15 січня 2015 року. 

Ознайомлення акціонерів з документами потрібними для прийняття 
рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за адре-
сою: Гомельське шосе, буд.6, с.Рівнопілля, Чернігівський р-н, Чернігівська 
обл, 15510, у робочі дні з 9.00 до 17.00, посадова особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мелешко А.М.

Телефони для довідок: (0462) 611-830 Генеральний директор Лакоза П.А. 
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№249, 29 грудня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПаТ «рІвненСЬКий наУКово-ДоСлІДний 
ІнСТиТУТ ТеХнолоГІї маШиноБУДУвання» 
доповнює повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів, яке 
опубліковане в «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» № 241 (1994) 17.12.2014р. інформацією: 

ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ», що знаходиться за адресою: 33018, м. Рівне, 
вул. Д. Галицького, 16 повідомляє, що позачергові загальні збори акціоне-
рів відбудуться 21 січня 2015 року о 13:00 в приміщенні актової зали за 
адресою: м. рівне, вул. Д. Галицького 16, 8 поверх адміністративного 
корпусу ( тролейбус № 1 № 3 – кінцева зупинка «Мототрек»).

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 21 січня 2015 року з 11:00  
до 12:45 ( 3 поверх, відділ кадрів) за переліком акціонерів, складеним на 
15 січня 2015 року.

ПоряДоК Денний
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Про тяжкий фінансово-економічний стан Товариства.
3. Про продаж інженерно-лабораторного корпусу Товариства.
Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів при собі необ-

хідно мати:
- Документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (пас-

порт);
- Доручення на право участі в позачергових загальних зборах (для 

представників юридичних та фізичних осіб завірені нотаріально).
Ознайомлення з документами, що пов’язані з питаннями, включеними 

до порядку денного можна за адресою:
м. Рівне, вул. Д. Галицького 16 (3 поверх, бухгалтерія) в робочі дні з 

9:00 до 16:00 год., а в день проведення зборів з 9:00 до 12:00 год. 
Тел. для довідок: 23-34-11, 23-02-27, 23-34-82.

Шановні акціонери! 
ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво «рава 

-рУСЬКий маСлоЗавоД» (далі по тексту –Товариство) 
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
«03»лютого 2015 року за адресою: львівська область, м. Жовква,  
вул лесі Українки,б 40  в адмінприміщенні ПАТ «Рава -Руський маслозавод»

Початок зборів  об 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 9 год. до 
10  год. 45 хв. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт , а 
представникам акціонерів додатково мати належним чином оформлені 
доручення.

Порядок денний зборів
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів та 

затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2..Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2014 рік.
3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової 

звітності Публічного акціонерного товариства «Рава-Руський маслоза-
вод» за 2014 рік та його затвердження.

5.Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балан-
су) Товариства  за 2014 рік

6.Затвердження розподілу прибутку ( покриття збитку) Товариства  за 
2014 рік

7.Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товари-
ства »Рава-Руський маслозавод» шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю »Жовквамолоко».

8.Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення 
перетворення

9. Про створення комісії з припинення (перетворення) Публічного  ак-
ціонерного товариства »Рава-Руський маслозавод». Обрання Голови та 
членів комісії з припинення (перетворення) та надання їй повноважень 
щодо управління справами Товариства під час перетворення.

10. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голо-
сували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Публічного 
акціонерного товариства «Рава-Руський маслозавод».

11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерно-
го товариства «Рава-Руський маслозавод», що припиняється шляхом пе-
ретворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Жовк-
вамолоко», що створюється шляхом перетворення.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах складатиметься  станом на 24.00 год  28.01.2015р 

З документами, що стосуються зборів та діяльності ПАТ, акціонери мо-
жуть ознайомитися за місцем  знаходження товариства: 80300 м.Жовква 
вул. Л.Українки буд 40,Львівська обл. 

Довідки за телефоном:   (0252)  61-423 
Голова правління ПаТ «рава-руський маслозавод».      П.в.Борис

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«КиївмІСЬКГоловПоСТаЧ»

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

з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Київміськголовпостач»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 04542755
3. Місцезнаходження емітента: 03115,  м. Київ, вул. Святошинська, 

буд.3 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 2235275
5. Електронна поштова адреса емітента: n.gryshchuk@kddgroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kggsnab.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 

25.12.2014 року Директором Публічного акціонерного товариства «Ки-
ївміськголовпостач» (Накази від 25.12.2014 року № 55-12/14) прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- призначено Головного бухгалтера Філоненко Марину Іванівну з 
25.12.2014 року (за сумісництвом). Призначення посадової особи викона-
но на підставі заяви про призначення та наказу Директора від 25.12.2014 
року № 55-12/14. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Головний бухгалтер ТОВ «КДД Групп», Головний бухгалтер ТОВ «Рі-
елті Кепітал Інвестментс», Головний бухгалтер ТОВ «Інтегра-Холдинг». 
Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

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

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

2. Директор                                                     Д.І. Собків 25.12.2014 р.

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво 
«КиївмІСЬКГоловПоСТаЧ»

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

з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Київміськголовпостач»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 04542755
3. Місцезнаходження емітента: 03115,  м. Київ, вул. Святошинська, 

буд.3 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 2235275
5. Електронна поштова адреса емітента: n.gryshchuk@kddgroup.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kggsnab.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 

24.12.2014 року Директором Публічного акціонерного товариства «Ки-
ївміськголовпостач» (Наказ від 24.12.2014 року №  54-12/14) прийнято рі-
шення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено Головного бухгалтера Тептюк Валентину Василівну з 
24.12.2014 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви 
про звільнення за власним бажанням від 24.12.2014р. та наказу Директо-
ра від 24.12.2014 року №  54-12/14. Часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці. Згоду на розкриття 
паспортних даних особа не надавала. Замість звільненої особи нікого не 
призначено. 

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

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

2. Директор      Д.І. Собків
25.12.2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ак-
ціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 49094, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИ-

ВАТБАНК" (надалі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", або Товариство, або Банк) пові-
домляє Вас, що 10 лютого 2015 року о 10.00 годині за адресою: Україна,
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, каб. 229, ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК", відбудуться позачергові загальні збори акціонерів То-
вариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 10 лютого 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год.
за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
32, каб. 229, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 го-
дину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів,
тобто на 24.00 годину 04 лютого 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак-

ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за-
гальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 лютого 2015
року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня
перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, каб. 253, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Єрикалова
Ірина Олексіївна - Заступник керівника напряму ГО з технологій діловодс-
тва і документообігу ГО - Секретар Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

10 лютого 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен-
ня загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів. 
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Внесення змін до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладен-

ня Статуту в новій редакції.
Телефон для довідок: (056) 716-14-37.

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Повідомлення про виникнення особливої інформації ( інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ";

2. Код за ЄДРПОУ: 19361982;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93;
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (056) 744-30-24 (056) 744-30-

24;
5. Електронна поштова адреса: L.pustovaya@banknew.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://192.168.100.7/about/catego-
ry/Документы+банка/;

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Член Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю
"ОПЦIОН ПЛЮС" (частка у статутному капіталі Банку - 9,9599 % або 149
399 000 шт. акцій), в особі  представника - провідного аудитора  управлін-
ня контролінгу та аудиту в АКБ "НОВИЙ". - Конюхова Юрiя Станiславови-
ча (паспорт АЕ 580382, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області 23.05.1997р.). припинив свої повноваження за
власним бажанням (Заява від 25.12.2014 року) згідно ст. 57 Закону Укра-
їни "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року, та ст. 39 За-
кону України "Про Банки тата банківську діяльність" № 2121-III від
07.12.2000 року. 

На посаді Член Наглядової Ради перебув з 17 квітня 2014 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Час-

ткою в Статутному капіталі АКБ "НОВИЙ" не володіє. На посаду Члена
Наглядової Ради нікого не обрано.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади 
Голова Правління Журiна Н.В. 25.12.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕЛІОР БАНК";

Код за ЄДРПОУ: 37987811;
Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ,

вул. Ливарна, буд. 9, прим. 75;
Міжміський код, телефон та факс: 056-374-94-35;
Електронна поштова адреса емітента: nspustova@meliorbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:http://www.meliorbank.com.ua/abo-
utus/corporategov/disclosure/notice_special_info/;

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІОР БАНК" повiдомляє,
що відповідно до Наказу Уповноваженої особа Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "МЕЛІОР БАНК" від
24.12.2014 р. № 33-вк у зв'язку зі звільненням головного бухгалтера прий-
нято рішення призначити Кудінову Анжеліку Миколаївну, заступника го-
ловного бухгалтера, виконуючим обов'язки головного бухгалтера тимча-
сово на період до узгодження Національним банком України кандидатури
на посаду головного бухгалтера. 

Кудінова Анжеліка Миколаївна акціями ПАТ "МЕЛІОР БАНК" не воло-
діє, судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом остан-
нiх п`яти рокiв Кудінова А.М. обiймала наступнi посади: Філія АКБ "Золо-
ті ворота" у м. Дніпропетровську заступник головного бухгалтера - началь-
ник відділу бухгалтерського обліку та звітності, виконуючий обов'язки го-
ловного бухгалтера, начальник сектору супроводження банківських опе-
рацій операційного відділу ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІ-
ЛЕННЯ АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" в м. Дніпропетровськ, заступник го-
ловного бухгалтера ПАТ "МЕЛІОР БАНК". Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала.

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

що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади 
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на

тимчасову адміністрацію ПАТ "МЕЛІОР БАНК" О.Л.Щадних 25.12.2014р.

ТовариСТво З оБмеЖеноЮ 
вІДПовІДалЬнІСТЮ 

«ГрУПа ІнвеСТицІйний СТанДарТ»
(ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 286674 (депозитарна діяльність депозитар-

ної установи) від 08.10.2013 р.) повідомляє про тимчасову (на час проведення 

антитерористичної операції) зміну місцезнаходження з 26.12.2014 р. 
Нове тимчасове місцезнаходження: 84551, Донецька обл., м. Часів Яр, 

вул. Комсомольська, 1; тел./факс: (062) 206-84-25, (050) 680-18-38, (066) 
987-77-88.

График роботи: з 9.00 до 18.00, з перервою з 12.00 до 13.00. Вихідні дні – 
субота,  неділя, святкові та неробочі дні.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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№249, 29 грудня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ";

2. Код за ЄДРПОУ: 00384414;
3. Місцезнаходження: 61135, м. Харкiв, вул. Гв. Широнiнцiв, 1-а;
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 737-87-85 (057) 737-25-77;
5. Електронна поштова адреса: 00384414@sodruzhestvo.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://karavay.nr-avers.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Семененко Ольга Iванiвна (пас-

порт: серiя СА номер 777008 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС Ук-
раїни в Запорiзькiй областi 25.07.1998) звiльнена 24.12.2014 року на пiд-
ставi поданої заяви за власним бажанням. Акцiями Товариства не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з з 03.06.2013 року.
Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 2-к вiд
24.12.2014 року) на пiдставi наданої заяви про звiльнення. Нiкого не приз-
начено на посаду замiсть звiльненої особи

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади 
Генеральний директор Деркач Руслан Iванович 24.12.2014 р.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво “ДелоС” 
відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій 

(крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу) 

N 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

назва органу, який 
прийняв рішення 
про викуп емітен-
том власних акцій 

Кількість акцій, 
що підлягають 

викупу (шт.) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, 
що підлягають 

викупу 

номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску акцій, що 
підлягають викупу 

найменування органу, що 
здійснив державну реєстрацію 
випуску акцій, що підлягають 

викупу 

Частка від 
розміру статут-
ного капіталу (у 

відсотках) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 26.12.2014 загальні збори 
акціонерів

37400 09.10.2010 173/04/1/10   Дніпропетровське територіальне 
управління  Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку

22,395

Зміст інформації:  
Дата прийняття рішення  щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення - 25.11.2014р., загальні збори 
акціонерів Товариства.
Період викупу (дата початку й закінчення викупу) - з 26.12.2014р. по  31.01.2015р.
Порядок викупу - шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій.
Інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які  враховуються при визначенні ціни акцій та 
ступеня їх впливу - мета: для подальшого продажу. Ціна викупу - за номінальною вартістю.
Номінальна вартість акції 1 штука - 30,00 гривень, 37400 штук - 1122000,00 гривень.
Ринкова вартість акції 1 штука - 22,73 гривень, 37400 штук - 850102,00 гривен.
Прибутку на акцію за річною фінансовою  звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій не було.
Тип акцій, що підлягають викупу - проста іменна, форма існування - бездокументарна, кількість акцій, що підлягають викупу - 37400 шт.
Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що  підлягають викупу до статутного  капіталу - 22,395.
Фізичні особи, що володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій - Вовченко Олександр Володимирович, Вовченко Марія  Олександрівна.
Наглядової ради у товаристві немає.
Директор - Вовченко Олександр Володимирович, володіє 112200 штук (67,186).
Емітент не володіє раніше  викупленими акціями.
Свідоцтво про реєстрацію викупу акцій, що підлягають викупу: дата реєстрації - 09.10.2010 р.
Номер Свідоцтва - 173/04/1/10,
Орган, що видав - Дніпропетровське  територіальне  управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Директор                                                                                                                                                                                                             о.в.вовченко

відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№
з/п Дата зміни 

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитар-

ній системі або 
акціонером

Повне найменуван-
ня юридичної 

особи - власника 
пакета акцій або 

зазначення 
- "фізична особа" 

Код за ЄДрПоУ - для юридичних осіб - ре-
зидентів або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського 
реєстру країни, де офіційно зареєстрова-

ний іноземний суб'єкт господарської 
діяльності - для юридичних осіб - нерези-

дентів 

розмір частки 
акціонера до зміни

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

розмір частки 
акціонера після 

зміни
(у відсотках до 

статутного 
капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 26.12.2014 26.12.2014 Приватне акціонерне 

товариство "Делос"
33325373 0 22,395

Зміст інформації:
Приватне акціонерне товариство "Делос" здійснив викуп власних акцій на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2014р. Тому інформація про 
зміну власника акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій стала відома саме в день укладання договору купівлі-продажу. 
Приватне акціонерне товариство "Делос" (код ЄДРПОУ 33325373, резидент, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 147Т).
Частка акцій до зміни становила 0, після - 22,395%, що становить 1122000,00 гривень, кількість акцій 37400 штук

Директор                                                                                                                                                                                                                о.в. вовченко

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво “ДелоС”

ПовІДомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «енвІЖн – 

аКТиви» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ – 19115651, місцез-
находження – 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1, тел./факс  
(044) 239-99-99, електронна поштова адреса – info_ua@nvision-group.com, 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://www.nvision-group.com/ur/about-
company/emintent-activs/.

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

24 грудня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол 
№54 вiд 24.12.2014 р.) прийнято рішення, у зв’язку iз закінченням 24.12.2014 р. 
строку дії повноважень Директора, продовжити строк повноважень Директора 
Товариства Козака Тараса Миколайовича до 30.06.2015 р. включно. Перебу-
ває на посаді Генерального директора ТОВ «СIТРОНIКС ТЕЛЕКОМ СО-
ЛЮШНС УКРАЇНА», виконуючого обов’язки Президента ДП «ЕНВIЖН – ХОЛ-
ДИНГ», раніше обіймав посади виконуючого обов’язки Генерального директора 
АТ «ЕНВІЖН – УКРАЇНА», керівника проектів ТОВ «Корсандо». Посадова осо-
ба згоду на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Посадо-
ва особа призначена на строк до 30.06.2015 р. включно. 

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

Директор аТ «енвІЖн – аКТиви»          Козак Тарас миколайович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №249, 29 грудня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПроСПеКТ емІСІї оБлІГацІй
ПУБлІЧноГо аКцІонерноГо ТовариСТва «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя», 

ЩоДо яКиХ ПрийняТо рІШення Про ПУБлІЧне роЗмІЩення 
Застереження:

реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій,
що проводиться національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах,

що подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії, 
несуть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.
1.1. Загальна інформація про емітента:
1.1.1. Повне найменування:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ». 
1.1.2. Скорочене найменування: 
ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ». 
1.1.3. Код за ЄДРПОУ: 
38929389.
1.1.4. Місцезнаходження:
Україна, 03150, м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, офіс 48
1.1.5. Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта):
Телефон, факс: (044) 590-51-17
Електронна пошта: ubet@ifgcapital.com.ua
1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив дер-

жавну реєстрацію емітента:
ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» було зареєстровано державним реє-

стратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві. Дата 
державної реєстрації Товариства: 09.10.2013 р.

1.1.7. Предмет і мета діяльності: 
Витяг зі Статуту емітента:
«……
3. меТа Та ПреДмеТ ДІялЬноСТІ ТовариСТва
3.1. Товариство створюється з метою розвитку в країні інвестиційних, фінансо-

вих, ринкових відносин, сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, форму-
вання ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробни-
цтва, товарообміну впровадження, науково-технічних розробок і технологій, розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків, виставкової, з метою одержання прибутку.

3.2. Основним предметом діяльності Товариства буде: здійснення інвестицій-
ної, фінансової, посередницької, торговельної, виробничої, промислової, видав-
ничої, науково-виробничої, брокерської, маркетингової, представницької, дилер-
ської, холдингової, біржової, транспортної, медичної, фармацевтичної, комісійної, 
консигнаційної, агентської, посередницької, орендної, лізингової, культурно-
освітньої, туристичної, добродійної та іншої діяльності, надання виробничих, гос-
подарських та інших послуг, а також надання послуг українським та іноземним 
юридичним і фізичним особам.

3.2.1. У відповідності з основним предметом і метою діяльності Товариство 
здійснює:

- фінансове посередництво;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- інвестиційну діяльність;
- виробництво альтернативних видів палива;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах без переваги продоволь-

чого асортименту;
- виробництво, переробку, закупівлю й реалізацію (у тому числі у формі бар-

теру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживан-
ня, всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової 
продукції;

- виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних металів, 
корпусних та м’яких меблів, виготовлення, переробку та реалізацію хімічних ре-
човин;

- діяльність у галузі будівництва та виробництва: будівельно-монтажні роботи: 
підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;

- роботи з благоустрою території;
- монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, рестав-

раційні роботи;
- оптову та роздрібну торгівлю автомобільними фарбами, металом та полі-

мерними матеріалами;
- розробку, адаптацію, супроводження та експлуатацію програмних та апарат-

них засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та 
зв’язку.

- проектування, розробку, впровадження, експлуатацію системного і приклад-
ного програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки, автоматизова-
них систем, обслуговування банку даних;

- діяльність у сфері інжинірингу ;
- розробку та впровадження наукоємних проектів;
- розробку та впровадження інформаційних систем та мереж;
- інформаційний консалтинг;
- консультування з питань інформатизації;
- тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів;
- оброблення даних;
- роботу з базами даних;
- зберігання баз даних, організація доступу до баз даних;
- обслуговування та ремонт комп’ютерної та офісної техніки;
- експлуатацію, утримання та обслуговування об’єктів нерухомості;

- організацію та участь у програмах охорони здоров’я та санаторно-курортного 
обслуговування;

- відкриття бюро перекладів на іноземні мови та з іноземних мов різних видів 
технічної та побутової документації, надання допомоги підприємствам та органі-
заціям, що потребують послуг перекладачів;

- створення центрів прокату, в тому числі автомототранспорту, станцій техніч-
ного обслуговування;

- діяльність по організації та здійсненню перевезень пасажирів і вантажів ав-
томобільним, залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом, для 
чого Товариство може будувати, орендувати, експлуатувати різні будівлі, примі-
щення, шляхи сполучення, комунікації та інше майно, фрахтувати транспортні 
засоби, а також використовувати їх спільно з іншими суб’єктами господарської 
діяльності на договірних засадах;

- надання транспортно-експедиційних послуг українським та закордонним під-
приємствам, організаціям та приватним особам, в тому числі зовнішньо-
торгівельного вантажу;

- закупівлю сільськогосподарської продукції у населення (у т.ч. заготівку);
- лісозаготівлю, переробку деревини, заготівлю лікарських рослин, ягід, гри-

бів, розвідку і експлуатацію родовищ корисних копалин;
- торгово-закупівельну діяльність, в тому числі надання послуг населенню по 

скупці та реалізації промислових та продовольчих товарів, сільськогосподарської 
продукції на комерційній основі;

- оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напо-
ями;

- посередницьку діяльність по працевлаштуванню спеціалістів різних профе-
сій в інших країнах;

- надання послуг, пов’язаних з охороною колективної та приватної власності, 
а також охороною громадян, розробку, виготовлення, монтаж і технічне обслуго-
вування засобів і систем охоронної сигналізації;

- надання юридичних послуг, юридичну практику;
- підготовку, виготовлення і розповсюдження всіх видів рекламної продукції, 

рекламно-інформаційних повідомлень; організацію і проведення всіх видів дер-
жавних та недержавних лотерей, випуск, реалізацію і погашення всіх видів лоте-
рейних білетів, лото-карток на території України та за її межами, якщо це не су-
перечить чинному законодавству України;

- створення рекламних агентств, організація професійної підготовки реклам-
них агентів;

- діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг на території України і 
за кордоном, в тому числі бізнес-туризму (внутрішній, іноземний, міжнародний 
туризм);

- будівництво, реконструкцію і експлуатацію туристичних об’єктів, готелів, мо-
телів, кемпінгів, гаражів, автостоянок, інших об’єктів;

- організацію, створення і реалізацію своїх оригінальних теле-, радіопрограм, 
використання радіочастот, створення телестудій, телеканалів, радіостанцій;

- створення та експлуатацію всіх видів зв’язку, оренду і будівництво каналів 
передачі інформації, створення комп’ютерних мереж, створення і реалізацію 
комп’ютерних та інформаційних програм і технологій;

- створення художніх, документальних, рекламних та інших кіно -, і відеофіль-
мів, тиражування кіно -, аудіо -, відео -, фото -, і телепродукції;

- надання послуг по продажу, технічному обслуговуванню та ремонту облад-
нання для харчової промисловості, сільського господарства та інших виробництв; 
виконання архітектурно-будівельних, дизайнерських, художньо-оформлювальних, 
будівельних і ремонтних робіт (послуг), розробку проектно-кошторисної докумен-
тації на виконання таких робіт;

- організацію видавничої та поліграфічної діяльності;
- діяльність, пов’язану з наданням патентів, ноу-хау, торгових марок та інших 

об’єктів нематеріальної (інтелектуальної) власності;
- надання послуг по купівлі, продажу і обміну квартир, будинків та іншого не-

рухомого майна, надання торгівельно-посередницьких, посередницьких, екс-
пертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побуто-
вих, комунальних, дилерських, брокерських, лізингових, маркетингових послуг;

- благодійну і спонсорську діяльність;
- організацію і проведення семінарів, конференцій та інших подібних заходів;
- консультування суб’єктів господарської діяльності з питань економічної ді-

яльності, надання інших консалтингових, інформаційно-консультативних та по-
середницьких послуг на комерційних засадах з питань економіки, підприємни-
цтва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон’юнктури 
внутрішнього та зовнішнього ринку, пошук ділових партнерів для інших суб’єктів 
господарської діяльності;

- зовнішньоекономічну діяльність;
- виробництво, оптову та роздрібну торгівлю нафтою і нафтопродуктами (в 

тому числі бензином, дизельним паливом, мастилами), відкриття та експлуата-
цію нафтобаз, бензоколонок, інших сховищ паливно-мастильних матеріалів,  
нафто-, та нафтопродуктопроводів;

- надання послуг по підготовці спеціалістів по комп’ютерних мережах, ство-
рення курсів по організації професійної підготовки таких спеціалістів, видачу від-
повідних сертифікатів;

- медичну, ветеринарну, косметологічну практику;
- проведення ремонтно-реставраційних та дизайнерських, пусконалагоджу-

вальних та споруджувальних робіт, здійснення благоустрою території;
- торгівлю автомобілями вітчизняного та іноземного виробництва, запчасти-

нами, іншими транспортними засобами тощо, виготовлення запасних частин для 
автомобілів

- виробництво, продаж, ремонт, вдосконалення, модернізацію, сервісне і га-
рантійне обслуговування обчислювальної техніки, периферійного обладнання, 
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ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, електро-
механічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і техніч-
них засобів

- придбання і комерційний обіг сировини, майна, матеріальних коштів, вільно 
представлених на товарних і фондових біржах;

- виробництво, переробка, закупівля й реалізація (у тому числі у формі барте-
ру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, 
всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової про-
дукції. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення (у т.ч. за готівку);

- надання послуг митних брокерів
- виробництво та реалізацію продуктів харчування; виробництво і реалізацію 

продукції промислового призначення та широкого вжитку з нафти і нафтопродук-
тів (у тому числі бензину, дизельного пального, мастил та ін.), будівельних мате-
ріалів і виробів

- організацію та здійснення торгово-посередницьких операцій; організацію та 
проведення виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, культурно-видовищних і спор-
тивних заходів, пізнавальних та інших програм для населення

- торгові операції з чорними, кольоровими та рідкоземельними металами, ін-
шою сировиною;

- закупівлю, переробку та реалізацію чорних, кольорових та рідкоземельних 
металів

- проведення бартерних операцій у відповідності з правилами та порядком, 
встановленими чинним законодавством;

- розвиток сфери громадського харчування, відкриття та утримання власних 
їдалень, кафе, барів, ресторанів тощо;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пести-
цидами та агрохімікатами. нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів та 
продукції нафтохімії. 

- заготівлю, переробку, металургійна переробку металобрухту кольорових і 
чорних металів.

- заготівлю, обробку окремих видів ресурсів оцінних відходів, збирання, заго-
тівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визнача-
ються Кабінетом Міністрів України);

- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- інші види діяльності, які відповідають меті створення Товариства та не за-

боронені діючим законодавством.
3.3. Товариство здійснює види діяльності, щодо яких законом встановлено 

режим ліцензування, лише після одержання відповідних ліцензій згідно чинного 
законодавства України.

……»
1.1.8. Перелік засновників емітента:
- ТовариСТво З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «ІнвеСТицІйно-

фІнанСова ГрУПа «КаПІТал», код за ЄДРПОУ – 36556628, місцезнаходжен-
ня: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, офіс 48;

- ТовариСТво З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «ІнвеСТицІйна 
КомПанІя «ІфГ КаПІТал», код за ЄДРПОУ – 36645230, місцезнаходження: 
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, офіс 48. 

1.1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітен-
том, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими доку-
ментами емітента):

Витяг зі Статуту емітента:
«……
8. орГани УПравлІння ТовариСТва
8.1. Органами управління Товариства є:
8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);
8.1.2. Наглядова рада Товариства;
8.1.3. Директор;
8.1.4. Ревізійна комісія (Ревізор).
8.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.
8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні 

збори). 
Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року. 
До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, 

передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 8.9. цього статуту. 
Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково 

вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 8.9. цього статуту. 
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо поза-

чергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціо-
нер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та про-
ведення таких Загальних зборів.

8.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На За-
гальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також, мо-
жуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товари-
ства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, 
який представляє права та інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких збо-
рів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах Товариства, після його складення заборонено. 

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється 
Законом України «Про акціонерні товариства». 

8.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок 
денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, 

складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачерго-
вих Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення 
Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати 
проведення Загальних зборів. 

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок ден-
ний надсилається акціонерам персонально простими листами особою, яка скли-
кає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. По-
відомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде 
облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціо-
нерами. 

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до проведення Загальних зборів публікує 
в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення зборів, також, 
додатково надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій пройшло процедуру 
лістингу, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну 
інформацію.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про 
проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному 
утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він об-
слуговує. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має 
містити всі дані, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». 

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється 
чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів 
повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до Загальних 
зборів.

Також, Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному За-
гальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру 
лістингу, та за десять днів до дати проведення зборів розміщує на власній веб-
сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту 
за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання За-
гальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без 
громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 

8.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядо-
вою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціоне-
рів - акціонерами, які цього вимагають. 

8.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, по-
відомивши про це Директора Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвід-
чуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому чинним 
законодавством порядку. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на За-
гальних зборах декільком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представни-
ка на Загальних зборах. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не 
виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіре-
ність, замість свого представника. 

8.8. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової 
ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. 

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні 
про проведення Загальних зборів. 

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка 
призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних 
зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних 
зборах. 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, під-
писує голова реєстраційної комісії. Перелік акціонерів додається до протоколу 
Загальних зборів. 

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ пред-
ставників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних збо-
рів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

8.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товари-
ства. 

До виключної компетенції Загальних зборів належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
2) внесення змін до статуту Товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та 

Ревізійну Комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передба-

чено статутом Товариства; 
11) затвердження річного звіту Товариства; 
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12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них Законом України «Про акціонерні товариства»; 

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім ви-
падків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні 
товариства»; 

14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбаче-

них Законом України «Про акціонерні товариства»; 
16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за 
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 

19) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про до-
строкове припинення їх повноважень; 

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, 
якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать 
більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не 
спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійсню-
ється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товари-
ства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження 
передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його 
наглядовою радою, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, за-
твердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 
майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження лік-
відаційного балансу; 

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
Директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
26) обрання комісії з припинення Товариства; 
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загаль-

них зборів згідно із статутом Товариства. 
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні 

товариства» може бути віднесено вирішення й інших питань. 
8.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісі-

єю на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ак-
ціонерного товариства. 

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них 
акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 
питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумуля-
тивного голосування. 

8.11. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій 
Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах. 

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та позбавлення 
права голосу, встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства». 

8.12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, прий-
мається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випад-
ків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.13. Обрання членів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товари-
ства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються 
ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з інши-
ми кандидатами. Члени органу Товариство вважаються обраними, а орган Това-
риства вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу 
органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 
п. 8.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власникам голосуючих з 
відповідного питання акцій.

8.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного. 

8.16. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного 
дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядати-
меться наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) на-
ступного дня не проводиться. 

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних збо-
рах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене 
в повідомленні про проведення Загальних зборів. 

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 
трьох. 

8.17. Проведення Загальних зборів можливе також і шляхом заочного голо-
сування (опитування). 

У разі, якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 осіб, до-
пускається прийняття рішень методом опитування.

Прийняття Наглядовою радою рішення про проведення Загальних зборів ме-
тодом опитування є датою початку опитування. Наглядова рада визначає перелік 
питань, щодо яких необхідно прийняти рішення, та проекти рішень з цих питань.

Опитування проводиться протягом 30 календарних днів з дати його початку 
методом надання всім акціонерам Товариства - власникам голосуючих акцій 
письмових запитів (далі – Запит).

Запити повинні містити вичерпний перелік питань, щодо яких необхідно прий-
няти рішення, варіанти рішень щодо кожного питання, викладені таким чином, 
щоб акціонер міг чітко зафіксувати своє волевиявлення, кількість голосів, що на-
лежить акціонеру, а також кінцевий термін, до якого акціонери повинні надіслати 
до Товариства Запити з фіксацією свого волевиявлення. Строк для надання 
письмових відповідей зазначається в Запиті та становить 5 календарних днів з 
дати одержання Запиту.

Датою прийняття рішення (датою проведення Загальних зборів в формі опи-
тування) вважається дата кінцевого терміну проведення опитування, що зазна-
чається у Запиті.

Товариство надсилає Запити за встановленою Наглядовою радою формою 
всім акціонерам-власникам голосуючих акцій.

Запити надсилаються акціонерам листом з повідомленням про вручення чи 
вручаються особисто під розпис протягом терміну, який не повинен перевищува-
ти 5 календарних днів з дати прийняття рішення про проведення Загальних збо-
рів методом опитування.

Для обліку відправлених та отриманих запитів Товариство веде окремий жур-
нал, який повинен бути прошитий, пронумерований та засвідчений підписами 
Директора Товариства та Голови Наглядової ради.

Акціонер, отримавши Запит, здійснює фіксацію свого волевиявлення у формі, 
передбаченій Запитом, підписує Запит і надає його протягом 5 календарних днів 
з дати одержання Запиту до Товариства (особисто, листом з повідомленням про 
вручення, в інший спосіб). Підпис уповноваженої особи акціонера, який є юри-
дичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акці-
онери - власники голосуючих акцій.

За наслідками проведеного голосування у формі опитування, протягом 3 ка-
лендарних днів з дати прийняття рішення складається протокол, який обов'язково 
підписується Головою Наглядової ради та Директором.

Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – 
власника голосуючих акцій, всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні 
бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте 
рішення.

8.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку 
денного, винесених на голосування. 

8.19. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів 
проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (спосіб голосу-
вання)

Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою ра-
дою або акціонерами у порядку та у випадках, передбачених законом України 
«Про акціонерні товариства».

8.20. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він від-
різняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсут-
ній підпис акціонера (представника). 

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на 
голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для ви-
знання недійсним щодо інших питань. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим 
пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів. 

8.21. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших пи-
тань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, 
надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. Повно-
важення лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, депо-
зитарію, зберігачу. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами 
Товариства. 

8.22. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всі-
ма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію, зберігачу прото-
кол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, депозитарія, 
зберігача.

8.23. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення 
протоколу про підсумки голосування. 

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких про-
водилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими листами.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. 
8.24. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закрит-

тя Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 
8.25. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних 

зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора. 
8.26. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 
1) з власної ініціативи; 
2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання това-

риства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора); 
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства; 
5) в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товари-

ства» або статутом Товариства. 
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8.27. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з 
дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. 

8.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право 
прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим по-
відомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та поря-
док денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше 
ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити 
пропозиції до порядку денного. 

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні 
Загальні збори не проводяться. 

8.29. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги від акціонерів, 
які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не при-
йняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть 
бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про 
відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціо-
нерами до суду. 

8.30. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, 
зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників 
акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення 
позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства. 

8.31. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та 
інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік 
прав власності на акції Товариства. 

8.32. наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акці-
онерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодав-
ством, контролює та регулює діяльність Директора. 

8.33. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передба-
чених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової 
ради Загальними зборами. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються пи-

тання, пов'язані з діяльністю Товариства; 
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату 

їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 
акціонерами позачергових Загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових За-
гальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених 
Законом України «Про акціонерні товариства»; 

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 

акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, 

цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством України; 
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встанов-

лення розміру його винагороди; 
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його по-

вноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Ди-
ректора; 

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товари-
ства; 

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Зако-
ном України «Про акціонерні товариства»; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладати-
меться з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідом-
лені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у зборах; 

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових гру-
пах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом 
України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу 
або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, перед-
бачених цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»; 

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним вна-
слідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслі-
док виплати дивідендів або викупу акцій; 

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 
його послуг; 

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; 

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих 
акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет ак-
цій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової 
ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення 
випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть 
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком 
випадків, встановлених чинним законодавством України. 

8.34. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються Загальни-
ми зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних 
осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акці-
онерів. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів 
обов’язково вноситься питання щодо обрання членів Наглядової ради, прийнят-
тя рішення щодо припинення їх повноважень, за винятком випадків, встановле-
них Законом України «Про акціонерні товариства».

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість 
представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у 
Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загаль-
ними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена На-
глядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом На-
глядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про 
призначення представника, яке, повинно містити інформацію передбачену За-
коном України «Про акціонерні товариства».

8.35. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно 
шляхом кумулятивного голосування. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом 

Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 
8.36. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 
8.37. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 
8.38. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Нагля-

дової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання се-
кретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та 
положенням про Наглядову раду. 

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень 
його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 

8.39. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядо-
вої ради або на вимогу члена Наглядової ради. 

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, 
Директора чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. 

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на квартал. 

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 
половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор. 
8.40. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів чле-

нів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 
На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 

Право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради у разі рівного роз-
поділу голосів членів ради під час прийняття рішень.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повно-
важень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припи-
няються: 

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 
два тижні; 

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом 
здоров'я; 

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засу-
джено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена На-
глядової ради; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим. 

8.41. Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства.
8.42. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну 

дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. 
Директор підзвітний Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам акціо-

нерів Товариства, організовує виконання їх рішень.
Директор щороку повинен звітувати Загальним зборам акціонерів та Наглядо-

вій раді Товариства. Директор представляє на затвердження Загальним зборам 
акціонерів Товариства баланс та звіт про фінансові результати діяльності Това-
риства.

Директор не може бути одночасно головою Загальних зборів акціонерів, чле-
ном Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії (ревізором).

8.43. До компетенції Директора належить:
1) затвердження поточних планів (не основних напрямів) діяльності Товари-

ства та заходів, необхідних для їхнього виконання; 
2) розробка бізнес планів та інших програм фінансово-господарської діяль-

ності Товариства; 
3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надан-

ня річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акці-
онерів;

4) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів 
Товариства;

5) прийом та звільнення працівників Товариства відповідно до чинного зако-
нодавства України, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та 
накладання стягнень на працівників Товариства;

6) організація скликання та проведення чергових, позачергових Загальних 
зборів акціонерів; 

7) забезпечення виконання планів діяльності Товариства; 
8) розробка щорічного кошторису, організаційної структури, штатного розпису 

та посадових окладів працівників Товариства; 
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9) затвердження цін та тарифів на продукцію, роботи та послуги; 
10) розробка порядку розподілу прибутку, покриття збитків та подача на за-

твердження до Наглядової ради Товариства; 
11) прийняття рішення, в межах своєї компетенції, з адміністративно-

господарських питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
12) прийняття рішення про вчинення правочинів до 10% вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
13) здійснення інших дій, що випливають із статуту, положення про Директо-

ра, рішень Загальних зборів та наглядової ради Товариства.
Порядок прийняття рішень Директором регулюється цим статутом та вну-

трішніми нормативними документами Товариства.
Директор є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повно-

важень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства.
8.44. Директор має право: 
1) без довіреності діяти від iменi Товариства, представляти його iнтеpеси в віт-

чизняних та зарубіжних організаціях, установах, товариствах, судових органах; 
2) розпоряджатись, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, кошта-

ми та майном Товариства у розмірі від 10 до 25% вартості активів за даними 
останньої фінансової звітності Товариства; 

3) видавати накази, розпорядження та давати вказівки, обов'язкові до вико-
нання для працівників Товариства;

4) скасовувати чи змінювати розпорядження та вказівки підпорядкованих 
йому керівників; 

5) здійснювати операції в банках та їх відділеннях, та інших кредитних устано-
вах від імені Товариства; 

7) відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші ра-
хунки в установах банків; 

8) підписувати чеки, платіжні доручення, акцептувати рахунки та інші банків-
ські документи, видавати зобов'язання;

9) в установленому порядку призначати, переводити на іншу посаду та звіль-
няти з роботи працівників Товариства і укладати з ними трудові договори, угоди 
та контракти згідно із чинним законодавством України;

10) доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до його 
компетенції, іншим працівникам апарату Товариства та третім особам шляхом 
видачі довіреностей.

8.45. ревізійна комісія (ревізор) – орган Товариства, що здійснює перевірку 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. 

Загальні збори обирають членів Ревізійної комісії (Ревізора) виключно шля-
хом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

Голова ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа про-
стою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. 

8.46. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений пе-
ріод. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на 
період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж 
на п'ять років. 

8.47. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): 
1) член Наглядової ради; 
2) Директор; 
3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
4) члени інших органів Товариства;
5) корпоративний секретар.
Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної ко-

місії Товариства. 
8.48. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (ревізора) визначаються За-

коном України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Ста-
тутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії 
(Ревізором). 

8.49. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку ден-
ного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Чле-
ни Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та 
брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

8.50. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях 
Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, ста-
тутом або внутрішніми положеннями Товариства. 

8.51. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства Ревізійна комісія (ревізор) готує висновок з передбаченою чинним законо-
давством України інформацією.

8.52. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці не-
залежним аудитором.

.……»
1.1.10. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені 

та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфіка-
ції, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця ро-
боти і посади на основному місці роботи:

а) Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Директор ПаТ «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя» – Ворона Тетяна Михайлів-
на, 1963 року народження, освіта – середньо-спеціальна, кваліфікація - 
спеціаліст-будівельник, виробничий стаж – 33 роки, стаж роботи на цій посаді – з 
03.03.2014 р., ця посада є основним місцем роботи.

б) Голова та члени Наглядової ради (за наявності):
Голова наглядової ради ПаТ «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя» – Сандін 

Олександр Володимирович, 1977 року народження, освіта – вища, кваліфікація – 
спеціаліст права, виробничий стаж – 19 років, стаж роботи на цій посаді – з 
22.04.2014 р., посада за основним місцем роботи: Фахівець з депозитарної ді-

яльності сектору обслуговування рахунків у цінних паперах ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ».

Член наглядової ради ПаТ «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя» – Тітаренко 
Валерій Вікторович, 1963 року народження, освіта – вища, кваліфікація – юрист, 
виробничий стаж – 33 роки, стаж роботи на цій посаді – з 22.04.2014 р., посада за 
основним місцем роботи: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ 
ФОНДИ».

Член наглядової ради ПаТ «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя» – Стасюк На-
талія Любомирівна, 1972 року народження, освіта – вища, кваліфікація – спеціа-
ліст з економіки, виробничий стаж – 17 років, стаж роботи на цій посаді – з 
22.04.2014 р., посада за основним місцем роботи: Начальник депозитарного від-
ділу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ».

в) Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): 
ревізор ПаТ «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя - Морозов Анатолій Григоро-

вич, 1953 року народження, освіта – вища, кваліфікація – спеціаліст по обліку та 
аудиту, виробничий стаж – 40 років, стаж роботи на цій посаді – з 22.04.2014 р., 
посада за основним місцем роботи: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДОМІНІОН».

г) Корпоративний секретар (за наявності):  відсутній.
д) Головний бухгалтер (за наявності): 
Головний бухгалтер ПаТ «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя» – Баняй Тетяна 

Віталіївна, 1964 року народження, освіта – вища, кваліфікація – інженер-
будівельник, виробничий стаж – 32 роки, стаж роботи на цій посаді – з 15.11.2013 р., 
посада за основним місцем роботи: Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІФГ 
КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ».

1.1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегі-
ального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінан-
совий рік, що передував року, у якому подаються документи:

Посада Середня заробітна плата 
за 3 квартал 2014 р. (грн.)

Середня заробітна зарплата 
за 2013 р. (грн.)

Директор 
Ворона Тетяна 
Михайлівна 

2 250,00 -

Директор
Новікова Ірина 
Вікторівна

- 1 250,00

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1.2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рі-

шення про публічне розміщення облігацій.
Станом на 21.11.2014 р. статутний капітал ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛО-

ГІЯ» становить:
Зареєстрований: 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
Оплачений: 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
Станом на 21.11.2014 р. власний капітал ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛО-

ГІЯ» становить 134 830 000 (сто тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять 
тисяч) гривень 00 копійок.

1.2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває 
у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціо-
нерного товариства також кількість акцій).

Директор Товариства Ворона Тетяна Михайлівна часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє та не є власником акцій Товариства. 

1.2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента част-
ку, що перевищує 10 %

ТовариСТво З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «ІнвеСТицІйна 
КомПанІя «ІфГ КаПІТал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36645230, місце-
знаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, офіс 48, є власни-
ком 12 008 781 (дванадцять мільйонів вісім тисяч сімсот вісімдесят одна) шт. про-
стих іменних акцій, що становить 15,0109 % Статутного капіталу Товариства.

ТовариСТво З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «ДомІнІон Ін-
веСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38952287, місцезнаходження: 01103, 
м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 30 Б, є власником 34 027 021 (тридцять чо-
тири мільйони двадцять сім тисяч двадцять одна) шт. простих іменних акцій, що 
становить 42,5338 % Статутного капіталу Товариства.

ТовариСТво З оБмеЖеноЮ вІДПовІДалЬнІСТЮ «Правова ІнТер-
неТ аГенцІя», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37199775, місцезнаходження: 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 88, офіс 61, є власником 20 360 000 
(двадцять мільйонів триста шістдесят) шт. простих іменних акцій, що становить 
25,45 % Статутного капіталу Товариства.

1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що 
передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 

Станом на 30.09.2014 р. власний капітал ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛО-
ГІЯ» становив 34 830 000 (тринадцять чотири мільйони вісімсот тридцять тисяч) 
гривень 00 копійок.

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1.3.1. інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із за-

значенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, орга-
нів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, 
номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, 
форми існування:

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.
1.3.2. відомості про фондові біржі, на яких продавались або продають-

ся цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):
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Товариство емісію облігацій здійснює вперше. Акції Товариства продавались 
та продаються на фондовій біржі - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
33718227, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, 
тел./факс: (056) 373-95-94. Місце та дата проведення державної реєстрації: Ви-
конавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 29.01.2008 р., ліцензія на здій-
снення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації 
торгівлі на фондовому ринку серії АВ № 483591, дата видачі 31.08.2009 р., строк 
дії ліцензії – 24.03.2008 р. – 24.03.2018 р.

1.3.3. відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації 
емітента:

Товариство емісію облігацій здійснює вперше. Акції Товариства в лістингу 
фондових бірж не перебувають.

1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

1.4.1. Чисельність штатних працівників станом (станом на останнє 
число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи).

Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2014 р. становить 2 (дві) 
особи. 

1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних ви-
дів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії.

Емітент не провадить діяльність, що потребує ліцензування. 
1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, 

що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про: 

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-
снює) емітент;

Станом на 30.09.2014 р. обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що ви-
робляє емітент складає 30 203,00 тис. грн., у тому числі: 1. Здача в оренду нерухо-
мості – 16 780,00 тис. грн.; 2. Здача в суборенду нерухомості – 13 423,00 тис. грн.

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

Ринком збуту основного виду продукції, послуг та робіт Товариства – нежилих 
(офісних, адміністративних) будівель є ринок комерційної нерухомості міста Киє-
ва. Основними споживачами є фізичні та юридичні особи, що мають потребу у 
оренді зазначених об’єктів нерухомості. Орендні ставки на кращі офісні примі-
щення в Києві впали з початку року з $22-38 кв.м до $20-36. До цього призвело 
збільшення пропозиції офісних приміщень в Києві на тлі дуже низької ділової ак-
тивності. За перші шість місяців поточного року в столиці було введено дев'ять 
об'єктів загальною площею більше 107 тис.кв.м. Велика частина з них - об'єкти 
класу В, серед них «Сігма» (І.Лепсе, 6, 18 тис.кв.м), «Доміно», Forum Victoria Park 
фаза II (пров. Охтирський, 7, 16 тис.кв. м) і «Лагода» (Польова, 21, 18 тис.кв.м), 
бізнес-центри на вулиці Лейпцігській, 15 та Харківському шосе, 201/203, а також 
кілька невеликих офісних будівель. Клас А представлений тільки IQ Business 
Center (Струтинського, 13-15, 32,1 тис. кв.м.). Одночасно рівень вакантності в 
столичних офісах, збільшився за півроку на 6,6% - з 17% наприкінці 2013 до 
23,6%. Зараз у класі А вільно близько 32,3% приміщень, в класі В - 19,4%. Оскіль-
ки частка вакантних офісів у Києві є однією з найвищих у Європі, в столиці спо-
стерігається зниження запитуваних ставок оренди. Так, наприкінці червня 2014 р. 
орендні ставки на найкращі офісні приміщення були в діапазоні $20-36 за 1 кв.м 
на місяць, тоді як для приміщень класу «В» і «С» становили $11-26 за кв.м на 
місяць і $7-17 за кв.м на місяць відповідно. Максимальна ставка скоротилася до 
33 дол. за кв. м на місяць, так як попит на об'єкти Класу А зараз мінімальний. 
«Нових» орендарів у місті не з'явилося. Істотне погіршення ділового клімату в 
Україні в першій половині 2014 р. призвело до зниження попиту на офісну неру-
хомість у Києві. У першому кварталі було здано лише близько 10,5 тис. кв.м, а в 
другому кварталі цей показник досяг приблизно 18,3 тис. кв.м. У зв'язку із заго-
стренням політичної ситуації в Україні, динаміка економічного розвитку країни в 
короткостроковому періоді залишається невизначеною. Завантаження бізнес-
центрів залежить від економічної ситуації в країні, але незважаючи на поточне 
загострення політичної і економічної ситуації, Україна володіє великим потенціа-
лом і конкурентними перевагами, пов'язаними з великим споживчим ринком і хо-
рошою освітньою системою, яка створює передумови для подальшого розвитку 
інноваційного потенціалу країни який неминуче буде реалізований на момент 
введення в експлуатацію об'єкту інвестування.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;
Станом на 30.09.2014 р. обсяги інвестиційної діяльності ПАТ «УКРБУДЕНЕР-

ГОТЕХНОЛОГІЯ» становлять 32 548 тис. грн., що розподілені за наступними на-
прямками з метою отримання прибутку, а саме: 

- придбання акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД «ЮНІОН КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36137530), що гро-
шовому розмірі становить 12 548 тис. грн. та складає 2,5096 % розміру статутно-
го капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ФОНД 
«ЮНІОН КАПІТАЛ»;

- придбання інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фон-
ду «КРЕДИТПРОМ-ІНВЕСТ» (реєстраційний код за Реєстром: 233295) ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРПРОМ-КАПІТАЛ» (ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ: 33831868), що грошовому розмірі становить 20 000 тис. грн.

г) стратегія досліджень та розробок;
Товариство не проводило наукових дослiджень та розробок.
д) основні конкуренти емітента;
ПАТ «Домобудівний комбінат № 3»; Корпорація «Електрон»; Корпорація «По-

знякижитлобуд».
е) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 

корпораціях, інших об′єднаннях підприємств;

Емітент не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, 
інших об′єднань підприємств. 

є) відомості про філії та представництва емітента; 
Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокрем-

лених підрозділів.
1.4.4. Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна істо-

рія емітента (крім банків)):
а) Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про 
остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним 
кредитним правочином:

- кредитні правочини, які існують на дату прийняття рішення про публічне роз-
міщення облігацій – станом на 21.11.2014 року - відсутні.

б) Які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виник-
нення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і ста-
дія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та при-
пинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

- кредитні правочини, які не були виконані – станом на 21.11.2014 року - від-
сутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:
Ризики в діяльності Товариства можна розподілити на наступні:
- Нестабільна економічна ситуація в Україні.
- Форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили та інші незалежні 

від Товариства обставини (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, низь-
ка температура, інше стихійне лихо, валютні обмеження або інші обмеження 
прав власності на сировину чи готову продукцію, у тому числі на їх переміщення, 
прийняті державою або відповідним державним органом, ураган, буря, повінь, 
нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту).

- Нерозвиненість правової бази та законодавства України в сфері нерухомості.
- Значні інвестиції в розвиток свого бізнесу з боку конкурентів.
- Прагнення конкурентів на розвиток послуг в суміжних сегментах з Товари-

ством на ринку.
- Зростаючі витрати на кваліфікованих і професійних співробітників.
- Нестабільна політична та економічна ситуація на ринку.
- Зниження оборотів від конкуренції.
На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів 

у керівництві Товариства немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов’язані із 
специфікою діяльності Товариства, немає.

Процедури банкрутства та санації до Товариства не застосовувались.
1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
На ринку нерухомості зараз склалася неоднозначна ситуація. З одного боку 

криза не обійшла стороною цей напрям, а з іншого - він може стати майданчиком 
для нових можливостей. Товариство зараз активно працює над розвитком даного 
сектора і залученням інвесторів до нових проектів. Нинішня криза досить своє-
рідно відобразилася на ринку комерційної нерухомості. Девальвацією національ-
ної валюти, зниження купівельної спроможності населення і, як наслідок, знижен-
ня роздрібного товарообігу та активності рітейлерів негативно вплинули на стан 
ринку в цілому. Деякі торговельні оператори не витримали тиску ситуації і пішли 
з ринку. Інвестори хоч і з побоюванням, але цікавляться Україною і можливостя-
ми для розвитку бізнесу в нашій країні. На сьогоднішній день потенційними інвес-
торами вже активно розглядаються промислові активи в Україні, проекти, 
пов'язані з сільськогосподарськими землями, а також проекти для тих, хто купує 
або орендує об'єкти нерухомості для власного користування. Експерти прогнозу-
ють, що до 2015 року ринок почне активніше рости. Водночас відзначають, що 
робити довгострокові прогнози вкрай важко. Якщо раніше могли будувати плани 
на 10-15 років, то зараз вагаються з упевненістю сказати, що буде з ринком через 
місяць. 

Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво То-
вариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану То-
вариства: придбання комерційної нерухомості, ремонт та реконструкція об’єктів 
нерухомості, утримання та обслуговування об’єктів нерухомості. В залежностi вiд 
зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмова-
ний. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбут-
ньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, 
що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

1.4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше 
ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про до-
чірні підприємства.

Емітент не володіє більше ніж 10% статутного капіталу в жодній юридичній 
особі, у тому числі у дочірніх підприємствах. 

1.4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про 
застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті ре-
організації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передува-
ли року здійснення розміщення облігацій:

Провадження у справі про банкрутство та про застосування санації до емітен-
та не здійснювались.

1.4.9. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації ви-
пуску облігацій та проспекту їх емісії (тис.грн.):
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2014 р.

Форма №1            Код за ДКУД 1801001

актив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи

1000 - -

 первiсна вартiсть 1001 - -
 накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - 5 367
 первiсна вартiсть 1011 - 5 780
 знос 1012 - (413)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 - 12 548

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська 
заборгованість

1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 - 17 915
II. оборотні активи
Запаси

1100 - -

Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 21 14 994

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:
 за виданими авансами

1130 - -

 з бюджетом 1135 - -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська 
заборгованість

1155 - 8 546

Поточні фінансові інвестиції 1160 20 000 20 000
Гроші та їх еквіваленти 1165 49 43
 Рахунки в банках 1167 49 43
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 20 070 43 583
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 20 070 61 499

Пасив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований капітал

1400 20 000 20 000

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 48 14 830

Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 20 048 34 830
II. Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 - -

Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 - 21 309
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 - 21 309
IІІ. Поточні зобов’язання 
і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв

1600 - -

Поточна кредиторська 
заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями

1610 - -

 товари, роботи, послуги 1615 - 5 300
 розрахунками з бюджетом 1620 22 45
 у тому числі з податку на прибуток 1621 11 23
 розрахунками зі страхування 1625 - -
 розрахунками з оплати праці 1630 - 15
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 - -
Усього за роздiлом ІII 1695 22 5 360
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 20 070 61 499

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2014 р.

Форма №2         Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗУлЬТаТи

Стаття Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

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

2000 30 203 -

Собівартість реалізованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

2050 (14 957) -

валовий :
прибуток

2090 15 246 -

 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (464) -
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
фінансовий результат від операцій-
ної діяльності:
прибуток

2190 14 782 -

 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -
фінансовий результат до оподатку-
вання:
прибуток

2290 14 782 -

 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 14 782 -

 збиток 2355 - -

II. СУКУПний ДоХІД

найменування показника Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів

2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподатку-
вання

2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 
2355 та 2460)

2465 14 782 -

III. елеменТи оПерацІйниХ виТраТ

найменування показника Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 39 -
Відрахування на соціальні заходи 2510 12 -
Амортизація 2515 413 -
Інші операційні витрати 2520 - -
разом 2550 464 -

IV. роЗраХУноК ПоКаЗниКІв ПриБУТКовоСТІ аКцІй

назва статті Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих 
акцій

2600 - -

Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію 

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

1.4.10. Баланс та звіт про фінансові результати за три завершені 
звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реє-
страції випуску та проспекту емісії облігацій (тис.грн.):
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1           Код за ДКУД 1801001

актив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. необоротні активи
Нематеріальні активи

1000 - -

 первiсна вартiсть 1001 - -
 накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
 первiсна вартiсть 1011 - -
 знос 1012 - -
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 - -
 знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
 первiсна вартiсть довгострокових біологічних 
активів

1021 - -

 накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022 - -

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 - -

Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 - -
II. оборотні активи
Запаси

1100 - -

 Виробничi запаси 1101 - -
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукцiя 1103 - -
 Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 21 21

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130 - -

 з бюджетом 1135 - -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів

1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх
розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 20 000 20 000
Гроші та їх еквіваленти 1165 49 49
 Готівка 1166 - -
 Рахунки в банках 1167 49 49
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
 у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 - -

 резервах збитків або резервах належних 
виплат 

1182 - -

 резервах незароблених премій 1183 - -
 інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 20 070 20 070
III. необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 20 070 20 070

Пасив Код
рядка

на початок 
звітного 
періоду

на кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. власний капітал
Зареєстрований капітал

1400 20 000 20 000

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 48 48

Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435 - -
Усього за роздiлом I 1495 20 048 20 048

II. Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 - -

Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу 

1521 - -

Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
 у тому числі:
 резерв довгострокових зобов’язань 

1531 - -

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
 резерв незароблених премій 1533 - -
 інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 - -
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв

1600 - -

Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями

1610 - -

 товари, роботи, послуги 1615 - -
 розрахунками з бюджетом 1620 22 22
 у тому числі з податку на прибуток 1621 11 11
 розрахунками зі страхування 1625 - -
 розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків

1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків

1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 - -
Усього за роздiлом ІII 1695 22 22
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - -

Баланс 1900 20 070 20 070

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

Форма №2                         Код за ДКУД 1801003

I. фІнанСовІ реЗУлЬТаТи

Стаття Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

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

2000 - -

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

2013 - -

 Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг)

2050 - -

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами

2070 - -

валовий :
прибуток

2090 - -

 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших 
страхових резервів

2110 - -

 Зміна інших страхових резервів, валова 
сума

2111 - -

 Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 - -

Інші операційні доходи 2120 - -
 Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2121 - -

 Дохід від первісного визнання 
біологічних активів і с/г продукції

2122 - -
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Адміністративні витрати 2130 - -
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
 Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 - -

 Витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподар-
ської продукції

2182 - -

фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток

2190 - -

 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
 Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 - -

фінансовий результат до оподатку-
вання:
прибуток

2290 - -

 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 - -

 збиток 2355 - -

II. СУКУПний ДоХІД

найменування показника Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

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

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподатку-
вання

2450 - -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподатку-
вання

2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 
2355 та 2460)

2465 - -

III. елеменТи оПерацІйниХ виТраТ

найменування показника Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 - -
разом 2550 - -

IV. роЗраХУноК ПоКаЗниКІв ПриБУТКовоСТІ аКцІй

назва статті Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попере-

днього року
1 2 3 4

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

2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію 

2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Баланс та звіт про фінансові результати за 2011-2012 роки відсутні у 
зв’язку з тим, що Товариство зареєстроване 09.10.2013 року та фінансову 
звітність до зазначеної дати не складало.

1.5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 
1.5.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або 

прізвище, ім'я та по батькові аудитора: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма «БІнА», код за ЄДРПОУ 23285643.

1.5.2. Місцезнаходження або місце проживання: 02068, м. Київ, вул. Ахма-
тової, буд. 13, кв. 12.

1.5.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку 
цінних паперів): відсутнє.

1.5.4. Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Реквізити сві-
доцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Ауди-
торською палатою України: № 0960 від 26.01.2001 р., термін чинності Свідоцтва до 
23.12.2015 р., Рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне 
розміщення.

2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення обліга-
цій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та 
кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими прий-
малось рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛО-
ГІЯ» (далі – Рішення) прийнято 21.11.2014 р. під час голосування з використан-
ням бюлетенів на Позачергових загальних зборах ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНО-
ЛОГІЯ» (протокол № 7/1 від 21.11.2014 р.). За прийняття Рішення та його 
затвердження проголосували акціонери, що володіють 80 000 000 (вісімдесят 
мільйонів) голосуючих акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кіль-
кості голосів акціонерів ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ».

2.2. мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення обліга-
цій є підвищення фінансової стабільності емітента, забезпечення його подальшо-
го розвитку та посилення його конкурентоспроможності на ринку нерухомості.

100 % фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій 
Товариства у сумі 184 500 000 (сто вісімдесят чотири мільйони п’ятсот тисяч) 
гривень 00 копійок планується використати за наступними напрямами:

- 80 % залучених від публічного розміщення облігацій Товариства, що складає 
147 600 000 (сто сорок сім мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 копійок, будуть 
використані на придбання комерційної нерухомості нежитлового фонду;   

- 15 % залучених від публічного розміщення облігацій Товариства, що складає 
27 675 000 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят п’ять тисяч) гривень 00 копі-
йок, будуть спрямовані на ремонт та реконструкцію об’єктів нерухомості нежит-
лового фонду;

- 5 % залучених від публічного розміщення облігацій Товариства, що складає 
9 225 000 (дев’ять мільйонів двісті двадцять п’ять тисяч) гривень 00 копійок, бу-
дуть спрямовані на утримання та обслуговування об’єктів нерухомості нежитло-
вого фонду.

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелом погашення облігацій є власні кошти емітента, що будуть отримані 

від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та 
сплати інших обов’язкових платежів.

2.4. Зобов′язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і по-
повнення статутного капіталу емітента, а також покриття збиків від госпо-
дарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як 
результату поточної господарської діяльності

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і 
поповнення статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків 
від господарської діяльності та фінансування будівництва житла шля-
хом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної 
господарської діяльності .

2.5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
2.5.1. Параметри випуску:
а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; 

звичайні (незабезпечені) / забезпечені): іменні дисконтні звичайні (незабезпе-
чені) облігації;

б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 205’000 (двісті п’ять 
тисяч) штук;

в) номінальна вартість облігації: номінальна вартість однієї облігації ста-
новить 1000 (тисяча) грн. 00 коп.;

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 205’000’000 (двісті 
п’ять мільйонів) грн. 00 коп.;

д) серія облігацій: облігації випускаються однією серією – серією «А»;
2.5.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рі-

шення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
а) вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непога-

шення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями): об-
лігації емітента незабезпечені.

б) розмір забезпечення: облігації емітента незабезпечені.
в) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної 
реєстрації: облігації емітента незабезпечені.

г) розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації емі-
тента незабезпечені.

д) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія 
/ договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної 
суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями): облігації емітента не-
забезпечені.

є) істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашен-
ня основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума за-
безпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення 
гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і по-
рядок виконання: облігації емітента незабезпечені.

ж) відомості про наявність між емітентом та поручителем/гаран-
том/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо: облі-
гації емітента незабезпечені.
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з) баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому по-
даються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій: облігації емітента незабезпечені.

2.5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента 
(для емітентів - акціонерних товариств): конвертація облігацій в акції Това-
риства умовами емісії не передбачається.

2.5.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 
яких прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

Власникам облігацій надаються наступні права:
- здійснювати з облігаціями всі не заборонені законодавством України опера-

ції, зокрема: продавати, купувати, віддавати в заставу і таке інше;
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх 

погашення;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законо-

давству та умовам розміщення.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у поряд-

ку, визначеному чинним законодавством України.
2.5.5. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбача-

ється виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земель-
ної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядни-
ка, а також реквізити:правовстановлюючих документів на земельну 
ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується 
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;дозволу на будівництво 
(рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної ад-
міністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);дозволу на виконання бу-
дівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підряд-
ником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна 
документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідо-
млення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, 
уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна докумен-
тація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядни-
ка); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на буді-
вельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, 
зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та 
монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь 
в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвес-
тиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки 
тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про 
публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань 
за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінан-
сування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридич-
них осіб через розміщення облігацій): облігації емітента не є цільовими.

2.5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата ви-
значення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення. 

Рейтингова оцінка облігацій та/або емітента на дату подачі документів для 
реєстрації випуску облігацій ще не визначена.

2.6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: 
2.6.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими 

власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбу-
ватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі пу-
блічного розміщення облігацій:

Дата початку укладення договорів з першими власниками – 14 січня 2015 року; 
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 13 січня 2016 

року (включно). 
Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у 

процесі публічного розміщення облігацій - Публічне акціонерне товариство «Київ-
ська міжнародна фондова біржа», Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
буд. 36-В.

2.6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо 
на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено).

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено, то Директор Товариства може прий-
няти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власни-
ками облігацій.

2.6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення обліга-
цій (якщо на запланований обсяг облігацій украдено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено).

У разі прийняття Директором Товариства рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками облігацій, Директор Товариства та-
кож затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затвер-
джує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій. 

2.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 

14.01.2015 р. по 13.01.2016 р. (включно) звертаються до торговців, які зареєстро-
вані на ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» і надають їм письмові заяви 
на купівлю цінних паперів згідно з правилами та регламентом біржі, через яку 
буде відбуватися розміщення облігацій. Організатор аукціону забезпечує допуск 
покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформ-
лює їхні результати, визначає переможців аукціону, готує та реєструє біржові 
контракти на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та 
емітентом, інформує продавця та інші заінтересовані органи про результати аук-

ціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в 
строк, визначений договором, але в будь-якому випадку протягом терміну строку 
укладення договорів з першими власниками, покупець повинен сплатити повну 
вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний ра-
хунок в національній валюті України – гривні ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛО-
ГІЯ» № 26000101800001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

2.6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:
На підставі отриманих заяв від осіб, які бажають придбати облігації, уклада-

ються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації 
та ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ».

Укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення 
облігацій буде здійснюватись без застосування принципу «поставка цінних папе-
рів проти оплати».

2.6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-

ною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією 
(вище номінальної вартості)): 

Ціна продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій є 
фіксованою і становить 900 грн. за одну облігацію. 

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. 
Під час погашення власники облігацій отримують номінальну вартість 

облігацій. різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації 
є доходом.

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іно-
земна валюта):

Оплата за облігації проводиться у національній валюті України - гривні.
в) найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на 

який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здій-
снюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказу-
ються номери рахунків у національній та іноземній валютах): поточний 
рахунок: № 26000101800001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

г) строк оплати облігацій: повна оплата за облігації здійснюється в термі-
ни, визначені умовами біржового контакту (договору купівлі-продажу), але не піз-
ніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

2.6.7. Відомості про андерайтера (якщо емітент користується його 
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

а) повне найменування: укладення договорів з першими власниками обліга-
цій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через 
організатора торгівлі.

б) код за ЄДРПОУ: укладення договорів з першими власниками облігацій 
буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через ор-
ганізатора торгівлі.

в) місцезнаходження: укладення договорів з першими власниками облігацій 
буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через ор-
ганізатора торгівлі.

г) номери телефонів та факсів: укладення договорів з першими власника-
ми облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайте-
ра, через організатора торгівлі.

д) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому рин-
ку: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емі-
тентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

2.6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здій-
снювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):

- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Київська міжна-
родна фондова біржа» (далі - «Біржа»), 

- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 20064500, 
- місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, 
- номери телефонів та факсів: тел./факс: (044) 490-57-88, 490-57-89, 

490-57-86
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку: № 581146 від 05.04.2011 року. 

2.6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

депозитарій УКРАЇНИ»,
- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, 
- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 30370711;
- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 

паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого 
договору): Договір № ОВ-6941 від 14.10.2014 р.

2.6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний 
депозитарій цінних паперів):

- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
депозитарій УКРАЇНИ»,

- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, 
- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 30370711;
- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 

паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого 
договору): Договір № ОВ-6941 від 14.10.2014 р.

- номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітен-
ту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): 
не передбачена.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №249, 29 грудня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2.7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за обліга-
ції, у разі визнання емісії облігацій недійсною.

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
рішення про визнання емісії облігацій недійсною, ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНО-
ЛОГІЯ» повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, 
емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому по-
рядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій 
недійсною. 

2.8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за обліга-
ції, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного розміщення обліга-
цій

У разі незатвердження Директором ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» у 
встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій, ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» 
повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, шляхом 
їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня 
закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

2.9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення та-
ких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій).

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
2.10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 

разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначен-
ням:

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, 
коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходжен-

ня, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної 
особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торго-
вельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально 
реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про 
реєстрацію відповідної юридичної особи)

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця 

проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвід-
чує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний 
документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за 

наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого доку-
мента, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що 
видав відповідний документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій: 
Облігації вільно обертаються на ринку цінних паперів України, з урахуванням 

таких застережень:
1) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх 

обігу.
2) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен від-

крити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право влас-
ності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних 
паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випис-
кою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою.

3) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням 
вимог чинного законодавства України та умов розміщення.

4) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із 
кон’юнктури ринку.

5) Власниками облігацій ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» можуть бути 
юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за 
рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних установах 
та у Центральному депозитарію цінних паперів - Публічному акціонерному това-
ристві «Національний депозитарій України».

обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщен-
ня облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває до 
13 січня 2021 року (включно).

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
а) випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій. 
Обов’язковий викуп облігацій не передбачений. Емітент протягом всього тер-

міну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за до-
говірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати 
облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з об-
лігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України 
та умовам розміщення.

Емітент протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Директора ПАТ 
«УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» має право за власною ініціативою, при згоді 
власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором ПАТ 
«УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» при умові викупу 100 % облігацій.

б) порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу об-
лігацій. 

Протягом п’яти днів після прийняття рішення про викуп, Емітент повідомляє 
осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп об-
лігацій, шляхом надіслання листів з повідомленням на адресу власників обліга-
цій. 

в) порядок встановлення ціни викупу облігацій. 
Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, але така вартість не може 

бути вище номінальної вартості та не може бути нижче 300,00 грн.
г) строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для 

викупу. 
Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій після отримання 

ним від Емітента відповідного повідомлення з пропозицією викупу облігацій за 
окремим договором купівлі-продажу, що укладається між Емітентом та власни-
ком облігацій. При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання обліга-
цій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента про-
тягом 45 днів від дати отримання повідомлення Емітента про викуп для 
укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 робочих 
днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу власник облігацій 
надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для за-
рахування облігацій на рахунок Емітента.

Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному де-
позитарії, Емітент протягом п’яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти 
у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі при-
йняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

2.13.1 дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.13.2. заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначи-

ти розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод 
розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.13.3. валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (на-

ціональна або іноземна валюта)
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.13.4. порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забез-

печення виплати відсоткового доходу за облігаціями
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.14. Порядок погашення облігацій:
2.14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій - 14 січня 2021 р. 
Дата закінчення погашення облігацій – 13 січня 2022 р.
2.14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття 

рішення про розміщення цільових облігацій)
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.
2.14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначен-

ням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна 
валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дис-
контних облігацій)

Здійснення Емітентом погашення шляхом виплати номінальної вартості об-
лігацій забезпечується ПАТ «НДУ» (далі – Центральний депозитарій) відповідно 
до Правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій шляхом виплати но-
мінальної вартості облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників 
облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годинну операцій-
ного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр 
складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження 
Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Пога-
шення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні – шляхом 
переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депо-
зитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення 
облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій та надання документів 
визначених правилами Центрального Депозитарію. Центральний депозитарій 
надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахун-
ку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних уста-
нов та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отри-
мувачів облігацій. 

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують гро-
шові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслу-
говування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами об-
лігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання 
на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, емітент 
здійснює таке утримання.

Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на святковий 
(вихідний) день за законодавством України, то погашення облігацій здійснюється, 
починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

2.14.4. Можливість дострокового погашення емітентом усього ви-
пуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здій-
снення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; 
строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового пога-
шення)

Протягом всього терміну обігу облігацій емітент, в особі Директора ПАТ «УКР-
БУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» має право прийняти рішення та здійснити достроко-
ве погашення випуску облігацій. При цьому дата закінчення дострокового пога-
шення визначається не більшою ніж один рік від дати початку дострокового 
погашення.

В разі прийняття зазначеного рішення емітент публікує оголошення про до-
строкове погашення випуску облігацій в офіційному виданні Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспект емісії 
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облігацій, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку дострокового пога-
шення випуску облігацій.

Також емітент надсилає персональні повідомлення власникам облігацій про-
тягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про дострокове погашення 
випуску облігацій, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку достро-
кового погашення випуску облігацій.

У разі дострокового погашення випуску облігацій емітент встановлює нову 
(дострокову) дату погашення облігацій та повідомляє власників облігацій протя-
гом вказаного вище терміну. При достроковому погашенні випуску облігацій емі-
тент виплачує власникам облігацій номінальну вартість облігацій.

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється у порядку, передбаче-
ному пунктом 2.14.3. цього Проспекту емісії.

2.14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх 
власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емі-
тентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; по-
рядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у 
який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників умовами емісії не 
передбачене.

2.14.5.1. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій 
для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.

У разі, якщо наданий депозитарієм реєстр не містить реквізитів поточних ра-
хунків власників облігацій, за якими повинна бути проведена виплата номіналь-
ної вартості облігацій при їх погашенні, або у разі не вчинення депонентом необ-
хідних дій для отримання коштів, належна сума депонується на відповідному 
рахунку до особистого звернення власника облігацій у відповідності до чинного 
законодавства.

Подальші розрахунки по облігаціях здійснюються за особистим зверненням 
власника облігацій. 

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. 
2.15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 

разі оголошення ним дефолту
У разі неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій пов-

ну чи часткову вартість облігацій в терміни та строки, передбачені умовами емісії 
облігацій, емітент публікує повідомлення про таку неспроможність у тому ж офі-

ційному друкованому виданні, що і цей Проспект емісії не менш як за 20 кален-
дарних днів до початку строку погашення. 

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 
застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог 
кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску об-
лігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рі-
шення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного 
капіталу емітента та не перевищує трикратний розмір власного капіталу емітен-
та, оскільки станом на 21 листопада 2014 року розмір власного капіталу Емітента 
становив 134’830’000 (сто тридцять чотири мільйони вісімсот тридцять тисяч) 
гривень 00 копійок, і тому, враховуючи положення ч.3 ст. 8 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облігації є незабезпе-
ченими.

2.17. Інші відомості: відсутні.
2.18. реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 

національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може роз-
глядатися як гарантія вартості цих облігацій. 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у докумен-
тах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій, несуть особи, які підписали ці документи:

я, ворона Тетяна михайлівна, Директор Публічного акціонерного това-
риства «УКрБУДенерГоТеХнолоГІя», підтверджую достовірність даних, що 
містяться у цьому Проспекті емісії.

______________________________ Т.м. ворона
ватаманюк марія михайлівна, Директор Товариства з обмеженою відпо-

відальністю «аудиторська фірма «БІна», підтверджую достовірність даних, 
що містяться у цьому Проспекті емісії.

______________________________ м.м. ватаманюк
ПоГоДЖено:
Доломина максим Петрович, Голова Правління Публічного акціонерно-

го товариства «Київська міжнародна фондова біржа»
______________________________ м.П. Доломина

ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво
«ДнІПроПеТровСЬКий ТрУБний ЗавоД» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості.

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство
«Дніпропетровський трубний завод»

Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

Місцезнаходження 49068, м.Дніпропетровськ
вул..Маяковського, 31

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05393122
Міжміський код та телефон-факс (056) 736-52-08
Електронна поштова адреса a.matvienko@aodtz.dp.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.aodtz.dp.ua 

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №272 від 

26.12.2014 року) відбулися наступні зміни в персональному складі посадо-
вих осіб Товариства:

Звільнено з посади Генерального директора ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод» Малигіна Сергія Вадимовича (паспорт: ВК № 876834, вида-
ний Центрально-Міським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій 
області, 16.12.2011р.) на підставі ст.11.2. Статуту Товариства у зв’язку із за-
кінченням терміну повноважень. Перебував на посаді з 05.11.2011року. Акці-
ями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду Генерального директора ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод» Малигіна Сергія Вадимовича (паспорт: ВК № 876834, ви-
даний Центрально-Міським РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Доне-
цькій області, 16.12.2011р.). Генерального директора обрано терміном на 1 
(один) рік. Акціями Товариства не володіє. 

Протягом останнiх 5 рокiв займав такі посади: з 01.10.2002 р. до 
05.12.2011 р. – Перший заступник Генерального директора ПАТ «Дніпропе-
тровський трубний завод», з 05.12.2011 р. Генеральний директор ПАТ «Дні-
пропетровський трубний завод». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний директор 
ПаТ «Дніпропетровський трубний завод» – С.в.малигін

м. п. 26.12.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБлІЧне аКцІонерне ТовариСТво «КомерцІйний БанК «СоЮЗ»
Повідомлення 

про виникненняособливоїінформації:
відомості про зміну складу посадових осіб емітентаемітента

(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)
I. Загальнівідомості

1. Повненайменуванняемітента: ПУБлІЧне аКцІонерне Товари-
СТво «КомерцІйний БанК «СоЮЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 35574578
3. Місцезнаходження: 01010, Київ, Суворова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3939340 (044) 3933643
5. Електроннапоштова адреса: info@banksoyuz.com.ua.
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяе-

мітентом для розкриттяінформації: www.banksoyuz.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

За рішенням Спостережної ради АТ «КБ «СОЮЗ» (протокол №39від 
26.12.2014р.) припинено повноваження Заступника Голови Правління, 
Члена Правління Дядечко Сергія Володимировича у зв’язку зі звільненням 
із займаної посади за власним бажанням. Підставою є заява зазначеної 
особи про звільнення.

Дядечко Сергій Володимирович займав посаду Заступника Голови 
Правління, Члена Правління АТ «КБ «СОЮЗ» з 01.10.2009 року. Зазначена 
особа володіє часткою в статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» в розмірі 1343849800 
акцій, що складає 99,99%. 

Посадова особа Дядечко С.В. згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. 

Дядечко Сергій Володимирович перебував на посаді протягом 5 років  
2 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазна-
чена особа не має.

На посаду замість звільненої особи інша особа не призначена.

Дата прийнят-
тя рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДрПоУ юридичної особи

розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
26.12.2014 Припинено 

повноваження
Заступник Голови 

Правління, Член Правління
Дядечко Сергій 
Володимирович

Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав

99,99%

____________
* Окремо вказуються особи, якізвільняються та призначаються (обира-

ються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі наданняз годи фізичної особи на розкриття пас-

портних даних.
III. Підпис

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
 Голова Правління ______________

(підпис)
Бугайов а.І.

(ініціали 
та прізвищекерівника)

 М. П. 26.12.2014 року
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «AICE 
УКраїна» (код за ЄДРПОУ – 21691356). Місцезнаходження – 01054,  
м. Київ, вул. Воровського, 24, корпус 1, 3-й поверх. Телефон (факс) –  
(044) 230-02-40. Електронна поштова адреса – snezhana@autoplan.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – www.autoplan.com.ua. Вид особливої 
інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14 р., в зв’язку з за-

кінченням терміну повноважень, припинені повноваження наступних поса-
дових осіб, які перебували на посаді 2 роки:

- голова наглядової ради Густаво Хорхе Берхес Пранцетті, часткою в 
статутному капіталі не володіє;

- член наглядової ради Сусана Ельба Альварез, часткою в статутному 
капіталі не володіє;

- член наглядової ради Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес, володіє част-
кою в статутному капіталі – 18,19009 %;

- голова ревізійної комісії Хорхе Енріко Берарді, часткою в статутному 
капіталі не володіє;

- член ревізійної комісії Росенфельдт Йорге Альберто, часткою в статут-
ному капіталі не володіє.

2.2. Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14 р. терміном на  
3 роки обрані наступні посадові особи:

- голова наглядової ради Рікардо Еміліо Фернандез Нуньес, володіє 
часткою в статутному капіталі – 18,19009 %, попередні посади – президент 
ЗАТ «АIСЕ Україна», член наглядової ради ПрАТ «AICE Україна»;

- член наглядової ради Густаво Даріо Томасіні, часткою в статутному 
капіталі не володіє, попередня посада – член наглядової ради ТОВ «АВТО 
ПРОСТО»;

- член наглядової ради Франк Марія Ісабель, часткою в статутному капіталі 
не володіє, попередня посада – член наглядової ради ТОВ «АВТО ПРОСТО»;

2.3. Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р. на посаду ревізо-
ра терміном на 5 років обраний Росенфельдт Йорге Альберто, часткою в 
статутному капіталі не володіє, попередня посада - член ревізійної комісії 
ПрАТ «AICE Україна».

2.4. Згідно з рішенням загальних зборів від 26.12.14р., в зв’язку з закін-
ченням терміну повноважень, терміном на 2 роки переобрані наступні по-
садові особи, які перебували на посаді 2 роки та не володіють часткою в 
статутному капіталі:

- голова правління Гутварьова Наталія Вікторівна, попередні посади – 
генеральний директор ЗАТ «АIСЕ Україна», голова правління ПрАТ «AICE 
Україна»;

- член правління Бранець Сніжана Василівна, попередні посади –  
заступник голови правління ТОВ «АВТО ПРОСТО», член правління  
ПрАТ «AICE Україна»;

- член правління Дерій Святослав Петрович, попередні посади – керів-
ник адміністративно-господарського відділу ТОВ «АВТО ПРОСТО», член 
правління ПрАТ «AICE Україна».

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.
Голова правління Гутварьова Н.В. підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно 
з законодавством, 26.12.14 р.

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«меГа-реСУрС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Мега-ресурс»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30791770
3. Місцезнаходження емітента: 84333, Донецька, м. Краматорськ,  

вул. 19 Партз'їзду, 29
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (06264) 7-14-56, 
                  (06264) 7-13-12
5. Електронна поштова адреса емітента: at59@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30791770.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

2. Текст повідомлення
Правлінням ПрАТ «Мега-ресурс» (Наказ № 105 від 25 грудня 2014 року 

та Наказ № 108 від 26 грудня 2014 р.), відповідно до норм чинного законо-
давства та Статуту, прийнято рішення щодо зміни складу посадових осіб 

емітента:
ЗВІЛЬНЕНО: Головного бухгалтера – Летучого Олексiя Михайловича 

(згоду на розкриття паспортних даних не надавав) у зв'язку із закінченням 
строку дії трудового договору (Наказ № 105 від 25.12.2014 р.). Не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Цій особі не належить пакет акцій 
емітента. Перебував на посаді з 03.12.2009 р. по 25.12.2014 р. (включно). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО: Головним бухгалтером – Фількіну Світлану Анатоліївну 
(згоду на розкриття паспортних даних не надавала) на підставі рішення 
Наказу № 108 від 26.12.2014 р. Не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента. Цій особі не належить пакет акцій емітента. Строк, на який при-
значено особу – безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає 
посаду – головного бухгалтера ПрАТ «Мега-ресурс».

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

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

Директор ПраТ «мега-ресурс»              Стоцький о.а., 26.12.2014 р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №249, 29 грудня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ЗвІТ 
про результати розміщення облігацій

ДерЖавне ПІДПриЄмСТво
«ПІвДенна ЗалІЗниця», 

код за ЄДрПоУ 01072609
Реєстраційний номер 173/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» жовтня 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

 10 листопада 2014 року

фактична 24 листопада 2014 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у проце-
сі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

 10 жовтня 2014 року

фактична 24 листопада 2014 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 300 000 (триста тисяч) штук

фактично розміщених   300 000 (триста тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

  300 000 грн(триста мільйонів 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн   300 000 грн(триста мільйонів 
гривень 00 копійок)

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

341 124 000,00 (триста сорок один 
мільйон сто двадцять чотири 
тисячі гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн): -

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): -

Сума, сплачена за облігації (грн): -
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн): -

Від емітента:
начальник державного 

підприємства «Південна 
залізниця» - голова 
комісії з реоганізації

____________ 
(підпис) М. П.

м.Г.Уманець  

Від аудитора*:
Директор Тов «аудитор-

ська фірма «Харків»
________________ 

(підпис) М. П.
л.в.рубаненко 

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення 
облігацій***:

Керівник Управління 
ПаТ «фондова біржа 

ПфТС»

________________ 
(підпис) М. П.

а.а.Коломієць 

Від Центрального депозитарію цінних паперів: 
Заступник  директора 

Департаменту 
ПаТ «нДУ»

________________ 
 (підпис) М. П.

в.Ю.Жукова 

Зареєстровано НЦКПФР: 
Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів         16.12.2014          А.Папаіка
                                                                           (підпис) М. П.

ПУБлІЧна БеЗвІДКлиЧна ПроПоЗицІя (оферТа)
акціонерам — власникам простих іменних акцій 

ПУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
ТовариСТва «лУГанСЬКмлин» 

(надалі — ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН») 
(код за ЄДРПОУ 00952737)

Шановний акціонер!
Відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», 

внаслідок придбання контрольного пакету акцій ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН», 
компанія ЕЛНАР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ELNAR HOLDINGS LIMITED, що за-
реєстрована відповідно до законодавства республіки Кіпр, реєстраційний 
номер НЕ 306337, надає публічну безвідкличну пропозицію (оферта) всім 
акціонерам ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН» щодо придбання у них простих акцій 
ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН». 

1. Дані про особу, яка придбали контрольний пакет акцій ПАТ «ЛУ-
ГАНСЬКМЛИН»:

найменування місцезнаходження Кількість, тип та/або клас 
акцій ПаТ «лУГанСЬ-

Кмлин»
ЕЛНАР ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД (ELNAR 

HOLDINGS 
LIMITED)

11 Бумпулінас,  
2-й поверх, 1060, 

Нікосія, Кіпр

акції іменні прості —  
25 374 008 штук, відсоток у 

СК — 70,5686%; 

2. Запропонована ціна придбання акцій та порядок її визначення.
Запропонована ціна становить 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять 

копійок) за одну іменну просту акцію. Ціна визначена відповідно до вимог 
статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї-
ні», а саме визначена на підставі Звіту про незалежну оцінку від «05» груд-
ня 2014 року, виконаної суб’єктом оціночної діяльності Бривко Ю. В.;

3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття 
пропозиції щодо придбання акцій. Акціонери повинні письмово повідоми-
ти про прийняття пропозиції щодо придбання акцій протягом 30 днів з 
дати надходження пропозиції.

Письмове повідомлення акціонера про прийняття пропозиції щодо 
придбання акцій потрібно надіслати листом на адресу: 01019, м. Київ, 
а/с 217, отримувач ПАТ «ЛУГАНСЬКМЛИН».

Повідомлення акціонера повинно містити його:
- прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний податковий номер (най-

менування, код ЄДРПОУ);
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість акцій, які акціонер хоче продати;
- номер банківського рахунку для перерахування грошових коштів в 

якості оплати за акції;
- номер контактного телефону.
В якості підтвердження права власності на акції, до повідомлення про-

симо додати виписку про стан рахунку в цінних паперах. 
4. Порядок оплати акцій, що придбаваються.
Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку осо-

ба, яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, 
які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у про-
позиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен 
вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний 
пакет акцій, права власності на його акції. Акції придбаваються шляхом 
укладення договору купівлі-продажу цінних паперів відповідно до вимог 
чинного законодавства. Договір укладатиметься лише з тими акціонера-
ми, які надіслали письмове повідомлення про прийняти пропозиції щодо 
придбання акцій згідно п.3. цієї пропозиції.

За детальною інформацією акціонери мають звертатися до особи, яка 
представляє інтереси Компанії ЕЛНАР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, громадянина 
України, Мельника Петра Петровича, за телефоном: +38-098-208-42-61.

Секретар наглядової ради 
ПаТ «лУГанСЬКмлин»  алієв З. Т.

18 грудня 2014 року.
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нКцПфр затвердила норми щодо 
запобігання порушень прав інвесторів 

на території проведення аТо
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) прийняла рішення «Щодо запобігання 
порушень прав інвесторів та вжиття заходів з уникнення 
ризиків при провадженні професійної діяльності на тери-
торії проведення антитерористичної операції» на одно-
му з останніх своїх засідань у грудні 2014 року.

«Комісія обговорила з профучасниками ринку та про-
форганізаціями положення документу, й було досягнуто 
компромісу. Тож після набрання чинності цим рішенням 
НКЦПФР має протягом семи днів сформувати Перелік 
учасників фондового ринку із зони АТО (антитерористич-
ної операції), на яких поширюється дія цього документу 
щодо заборони здійснювати будь-які правочини щодо 
цінних паперів та інших фінансових інструментів до вчи-
нення заходів щодо тимчасової або постійної зміни міс-
цезнаходження», — розповіла Ірина Устенко, директор 
Департаменту регулювання діяльності торговців цінними 
паперами та фондових бірж НКЦПФР.

Нагадаємо, що Комісія провела роботу з дослідження 
законодавства України з питань заходів для забезпечен-
ня підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють 
діяльність на території проведення АТО в Донецькій та 
Луганській областях. За результатами такого досліджен-
ня Комісія розробила прийнятий нині документ, що урегу-
льовує норми здійснення діяльності торговцями цінними 
паперами, КУА (компаніями з управління активами), КІФ 
(корпоративними інвестиційними фондами) та коорди-
нує роботу як самої Комісії, так і інших профучасників 
фондового ринку у частині співпраці з ліцензіатами з 
зони АТО.

Зокрема, документ передбачає створення регулято-
ром відкритого та доступного для ознайомлення усім за-
цікавленим особам електронного Переліку учасників 
фондового ринку із зони АТО, на яких поширюватиметь-
ся дія цього рішення. Передбачено, що такий Перелік 
Комісія після прийняття відповідного рішення має опу-

блікувати на власному офіційному сайті та в офіційних 
друкованих виданнях. При цьому і торговцям цінними 
паперами, і КУА, які не змінили свого місцезнаходження 
з зони АТО на підконтрольну українській владі територію, 
заборонятиметься вчиняти будь-які правочини щодо цін-
них паперів та інших фінансових інструментів до тих пір, 
поки вони не змінять своєї реєстрації та не нададуть Ко-
місії відповідні документи, які засвідчать це. А також  
КІФам, які провадять свою діяльність на території  
проведення АТО, заборонятиметься вчиняти будь-які 
правочини, крім тих, що пов’язані зі зміною місцезнахо-
дження. 

Більше того, торговцям цінними паперами з території 
поза межами зони АТО, АР Крим і

м. Севастополя, а також фондовим біржам, Розрахун-
ковому центру і депозитарним установам пропонується 
заборонити провадити діяльність за участі профучасни-
ків з підготовленого комісією Переліку.

Наразі документ відправлено на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України, після чого його чекає 
публікація в офіційному виданні. Пройшовши ці етапи, 
документ набере чинності.

нКцПфр провела конкурс з визначення 
фондових майданчиків для публічного 

розміщення облігацій мфо
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) оголошує переможців конкурсу з ви-
значення фондових бірж, на яких може здійснюватись 
публічне розміщення облігацій МФО (міжнародних фі-
нансових організацій).

Ірина Устенко, директор Департаменту регулювання ді-
яльності торговців цінними паперами та фондових бірж, 
прокоментувала: «В першу чергу, відзначу, що протягом 
30 календарних днів з моменту розміщення на офіційно-
му веб-сайті НКЦПФР оголошення про початок конкурсу, з 
18 листопада 2014 року, претенденти мали можливість 
подавати свої документи до регулятора для участі у цьо-
му заході. Так, всього до Комісії надійшло чотири заявки 

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента:  ПриваТне аКцIо-
нерне ТовариСТво «айПеК» 

2. Код за ЄДРПОУ: 30057276
3. Місцезнаходження: 17500 Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пи-

рятинська, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-41-99 (04637) 3-41-99
5. Електронна поштова адреса: ipack@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30057276.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Одержання 
позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

II. Текст повідомлення 
1).Рішення про одержання позики прийняте 24.12.2014р. на позачерго-

вих загальних зборах акціонерів ПрАТ «АЙПЕК». Дата підписання договору 
- 26.12.2014р., предмет договору - грошові кошти, вид позики - безпроцент-
на, сума одержаної позики - 5 520 000,00 грн., процентна ставка - 0%, 
строк, на який надано позику - 3 місяці, умови повернення позики - підлягає 

поверненю на розрахунковий рахунок позикодавця сума 5 520 000,00 грн. 
до 31.03.2015р. Для забезпечення виконання умов договору позики ніяких 
активів в заставу не надано, спосіб забезпечення позики вказаним догово-
ром не передбачено. Дата зарахування коштів на поточний рахунок - 
26.12.2014р. Інформація про позикодавця: Договір про спільну інвестицій-
ну діяльність за участю іноземного інвестора між Державним підприємством 
«Готель «Козацький» Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ - 14303572, 
місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3), компанією 
«Карлтон Трейдінг Лтд» (податковий номер компанії - 31425, місцезнахо-
дження - Британські Вергінські острови, місто Роудтаун, Тортола) та Това-
риством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» (код 
ЄДРПОУ - 25662676, місцезнаходження - 01133, м. Київ, провулок Лабора-
торний, будинок 3). Вартість чистих активів емітента, розрахованих на по-
чаток року: 22 тис. грн. Співвідношення суми одержаної позики до вартості 
активів на початок року (у відсотках): 101,19%. Мета використання коштів: 
закупівля нафти.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Голова Правління _______ Чернікова олена Сергіївна

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

(дата) 

НОВИНИ
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від вітчизняних фондових майданчиків, серед яких три 
одержали перемогу за найкращі показники — фондові 
біржі «ПФТС», «Перспектива» та Українська біржа. Під 
час оцінки фондових майданчиків конкурсна комісія аналі-
зувала їх на відповідність 10 критеріям, що передбачені 
Положенням регулятора».

Зазначимо, що НКЦПФР протягом 10 робочих днів з 
дати останнього засідання конкурсної комісії має прий-
няти рішення про включення бірж-переможців до пере-
ліку, що є підставою для здійснення публічного розмі-
щення облігацій МФО на таких біржах протягом року.

«Маємо надію, що це стало черговим кроком до появи 
на ринку інструменту, цікавого та ефективного як для са-
мих організацій, так і для українських інвесторів», — до-
дала пані Устенко.

Нагадаємо, що такий конкурс проходитиме раз на рік, 
або за необхідності оновлення переліку бірж, на яких мо-
жуть знаходитись в обігу облігації МФО.

Украинские биржевые индексы 
по итогам торгов в четверг изменились 

разнонаправленно
Фондовые индексы Украины по итогам торгов в четверг 

изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) повысился на 0,68% — до 1000,63 пункта, 
индекс ПФТС просел на 0,24% — до 379,98 пункта.

Объем торгов на УБ составил 22,2 млн грн, в том чис-
ле акциями — 21 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 385,3 млн грн, в том 
числе акциями — 3,9 млн грн. Капитализация ценных бу-
маг на бирже выросла на 2,11% — до 174,564 млрд грн.

Среди индексных акций УБ наиболее сильно подоро-
жали бумаги Енакиевского метзавода (+3,44%), Авдеев-
ского коксохимзавода (+2,87%) и «Азовстали» (+2,39%).

В «красной зоне» завершили сессию бумаги 
«Укрнафты» (-1%), Райффайзен Банка Аваль (-0,21%) и 
«Донбассэнерго» (-0,09%).

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по 
бумагам Ясиновского коксохимзавода (-12,07%), 
«Укрнафты» (-5,9%) и «Укртелекома» (-5,06%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Харцызского 
трубного завода (+13,97%), Авдеевского коксохимзаво-
да (+6,36%) и Алчевского меткомбината (+4,73%).

Торги на Варшавской фондовой бирже в четверг не 
проводились в связи с празднованием католического 
Рождества.

рынок акций Украины в пятницу утром 
продолжал понемногу расти

Фондовый рынок Украины в пятницу утром сохранял 
умеренную повышательную динамику: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) к 11:10 кв повысился на 1,28% — до 
1013,43 пункта, индекс ПФТС — на 0,02%, до 380,04 
пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «зеле-
ной зоне». В авангарде роста находились бумаги Енаки-
евского метзавода (+7,67%), Алчевского меткомбината 
(+6%) и Авдеевского коксохимзавода (+4,83%).

В индексе ПФТС утром дорожали акции «Азовстали» 
(+2,58%), Авдеевского коксохимзавода (+1,37%) и Укр-

соцбанка (+1,19%) и дешевели: Северного ГОКа (-1%) и 
«Донбассэнерго» (-0,31%).

По словам аналитиков инвесткомпании «Кинто», не-
смотря на наблюдаемое движение рынка по восходя-
щей, пока трудно сказать, насколько далеко готовы 
биржевые участники отойти в любую сторону от отметки 
1000 пунктов по индексу УБ.

«Кажется, она является определенным якорем для 
торгов», — полагают аналитики.

Рынок, по сути, «топчется на месте», отметил онлайн 
брокер I-NVEST Сергей Гончаренко, поскольку 
наблюдаемый рост проходит на низких торговых оборо-
тах.

нефть стабильна, Brent торгуется 
на уровне $60,32 за баррель

Нефть стабильна в пятницу на фоне высокой вола-
тильности и низкой ликвидности рынка, сообщает агент-
ство Bloomberg.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 9:30 мск выросли в цене на 
$0,08 (0,13%) — до $60,32 за баррель. К закрытию рынка 
в среду стоимость фьючерсов опустилась на $1,45 
(2,35%) и составила $60,24 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на 
электронных торгах Нью-Йоркской товарной  
биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,13 
(0,23%) — до $55,97 за баррель. По итогам предыду- 
щей сессии контракт подешевел на $1,28 (2,24%),  
до $55,84 за баррель.

«Рынок колеблется в пятницу, и его ликвидность сни-
зилась, — отмечает аналитик Hyundai Futures Corp. в 
Сеуле Вил Юн. — Неопределенность сохраняется, по-
скольку ни ОПЕК, ни США не дают никаких сигналов о 
намерении сократить добычу или замедлить темпы ее 
наращивания».

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на 
бывшего экономического советника правительства 
страны Джона Сфакианикса Саудовской Аравии, что 
страна, возможно, закладывает в бюджет будущего года 
цену нефти на уровне $80 за баррель.

Участники рынка восприняли эту информацию как 
признак уверенности Саудовской Аравии в нефтяном 
рынке. Ранее о неизбежности повышения цен на нефть 
на мировом рынке говорили и саудовские официальные 
лица.

Доллар укреплялся в пятницу 
относительно евро и иены

Доллар США укрепляется в пятницу относительно 
евро и иены, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость евро опустилась в ходе торгов до 
$1,2216 по сравнению с $1,2225 на закрытие рынка в 
четверг.

Европейские рынки закрыты второй день подряд в 
связи с праздником, биржи США, которые накануне так-
же не работали, откроются в пятницу в нормальном ре-
жиме.

Иена дешевеет в ходе торгов на фоне данных о про-
должающемся ослаблении инфляции в Японии.
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Согласно официальным данным, инфляция в Японии 
в ноябре замедлилась по итогам четвертого месяца по-
дряд.

Инфляция без учета свежих продуктов питания — ин-
дикатор, для которого Банк Японии установил целевой 
показатель в 2%, в прошлом месяце составила 2,7% в 
годовом выражении против 2,9% в октябре. Консенсус-
прогноз экспертов для этого показателя также предпо-
лагал рост на 2,7%.

Без учета последствий повышенного в апреле налога 
на потребление ноябрьская инфляция составила 0,7%, 
что является минимальным показателем более чем за 
год. В октябре этот показатель составил 0,9%.

Курс доллара к иене увеличился до 120,21 иены про-
тив 120,1 иены.

«Данные об инфляции без учета последствий 
повышения налога на потребление были слабыми. 
Рынок начинает думать о возможности принятия новых 
стимулирующих мер в стране, и это провоцирует прода-
жи иены», — отмечает аналитик Credit Agricole SA в То-
кио Юдзи Саито.

Стоимость евро к иене снизилась до 146,85 иены про-
тив 146,82 иены накануне.
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в ноябре 4-й месяц подряд, 

промпроизводство неожиданно снизилось
Инфляция в Японии в ноябре замедлилась по итогам 

четвертого месяца подряд, промпроизводство неожи-
данно снизилось, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно официальным данным, инфляция без учета 
свежих продуктов питания — индикатор, для которого 
Банк Японии установил целевой показатель в 2%, в прош-

лом месяце составила 2,7% в годовом выражении про-
тив 2,9% в октябре.

Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя 
также предполагал рост на 2,7%.

Без учета последствий повышенного в апреле налога 
на потребление ноябрьская инфляция составила 0,7%, 
что является минимальным показателем более чем за 
год. В октябре этот показатель составил 0,9%.

Общий показатель инфляции в Японии в ноябре за-
фиксирован на уровне 2,4% против 2,9% месяцем ра-
нее, аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на 
уровне 2,5%.

Рост потребительских цен без учета продуктов пита-
ния и энергоносителей замедлился до 2,1% с 2,2% в 
октябре, что совпало с ожиданиями экономистов.

Промпроизводство в Японии неожиданно снизилось в 
ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем 
после повышения на 0,4% в октябре. Эксперты в сред-
нем прогнозировали увеличение показателя на 0,8%.

Падение промпроизводства относительно ноября 
прошлого года составило 3,8% (0,8% месяцем ранее), 
что также оказалось хуже прогноза рынка, предполагав-
шего снижение на 2,4%.

Не оправдали ожиданий и ноябрьские темпы роста 
розничных продаж, составившие 0,4% относительно того 
же месяца 2013 года при прогнозе в 1,1%.

Безработица в Японии в прошлом месяце осталась на 
октябрьском уровне — 3,5%, что совпало с ожиданиями 
аналитиков, потребительские расходы снизились мень-
ше, чем ожидалось — на 2,5% (прогноз — 3,6%).
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 №192059005 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 
“Інформаційновидавничий 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) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14229
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ТОВ “ПРайМ ПРІНТ ЛТД”
ад ре са: м. Ки їв,
вул. Ольжича, 29

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
26.12.2014 р. 
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