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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про
затвердження Порядку переведення випущених
емітентом у документарній формі акцій на
пред'явника в іменні акції», схваленого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 25.03.2014 № 349
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку «Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі
акцій на пред'явника в іменні акції» схвалений рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25.03.2014 № 349 (далі — Проект) підготовлено департаментом регулювання депозитарної та клірингової
діяльності відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні», статті 3, частин п'ятої та десятої статті 6 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок», статті 20
Закону України «Про акціонерні товариства», Закону
України «Про депозитарну систему України» з метою забезпечення захисту прав учасників фондового ринку та
дотримання ними вимог актів законодавства.
Проектом передбачається прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2009
№ 1129 «Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на

пред'явника в іменні акції» (із змінами) та затвердження
Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції в новій
редакції з урахуванням вимог законодавства.
Проектом пропонується встановлення порядку обміну розміщених емітентом акцій на пред'явника, що існують у документарній формі, на іменні акції бездокументарної форми існування (далі — конвертація), що
включає особливості порядку заміни свідоцтв про реєстрацію випусків акцій і порядок дій емітента та власників акцій на пред'явника, Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ під час такої
конвертації.
Пропозиції та зауваження до зазначеного Проекту
просимо надсилати поштою на адресу Комісії: 01010,
м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департаменту
регулювання депозитарної та клірингової діяльності.
Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання можуть надсилати свої зауваження та пропозиції поштою за вищезазначеною адресою.
Проект 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 фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,
становить десять робочих днів з дати оприлюднення
Проекту.
Голова Комісії
Д.Тевелєв

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких нормативно-правових актів» (далі —
Проект Рішення) розроблений відповідно до пункту 13
статті 8 Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні».
Проектом Рішення передбачається визнати такими,
що втратили чинність, такі рішення Комісії:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 1999 року № 212 «Про питання
депозитних сертифікатів Національного банку України»,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 жовтня
1999 р. за № 735/4028;
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 квітня 2000 року № 40 «Про затвердження Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 15 вересня 2000 р. за
№ 616/4837 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 2009 року № 450 «Про затвердження Положення про вимоги до банку, який надає депозитарію послуги для здійснення грошових розрахунків
за договорами щодо цінних паперів, і Типового договору
про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів», зареєстроване у Міністерстві юстиції України
27 липня 2009 р. за № 697/16713 (зі змінами).
Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент регулювання депозитарної та клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@
nssmc.gov.ua ; yana.tashlykova@nssmc.gov.ua).
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 фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань,
становить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту
рішення.
Голова Комісії
Д. Тевелєв

Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 №2484, п.4. Глава 1 Розділ ІV Положення про
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2014 року за №171/24949, та відповідно до документів, отриманих від ДП «Ілліч-Агро» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», код за
2

ЄДРПОУ: 34550446, місцезнаходження: 87504, Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Семашка, 15, 4 поверх, кімната 405, на скасування реєстрації випуску облігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії В
ДП «Ілліч-Агро» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій ДП «Ілліч-Агро» ПАТ «Маріупольський
металургійний комбінат іменні Ілліча» від 23.04.2012
№36/2/12, видане 03.07.2013 Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, анульовано — розпорядження № 102-КФ-С-О від 11 квітня 2014 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484, та на підставі Постанови про
відкриття виконавчого провадження від 26.02.2014 ВП
№ 42233172 та вимоги державного виконавця ВП
№ 42233172/15 щодо примусового виконання виконавчого листа № 2а-14928/12/2670, виданого 09.12.2013 року
Окружним адміністративним судом міста Києва, та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.04.2014 року № 471 «Щодо скасування
реєстрації випуску акцій ЗАТ «ГРАНД ГАЛЕРЕЯ» (код
ЄДРПОУ: 19131472), скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ГРАНД ГАЛЕРЕЯ». Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій ЗАТ «ГРАНД ГАЛЕРЕЯ» від 10.06.2011 року
№ 246/10/1/11, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
м. Києві та Київській області, анульовано — розпорядження № 69 КФ-С-А від 11 квітня 2014 року.

НКЦПФР повідомляє про внесення змін
до реєстру аудиторських фірм
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.04.2014 року		
№ 278
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів 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 підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку,
щодо ТОВ «Українська регіональна аудиторська компанія»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38059045; 33014,
м. Рівне, вул. Степана Бендери, 41, каб. 68; свідоцтво
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 4510 від
23 лютого 2012 року, чинне до 23 лютого 2017 року,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «Українська регіональна аудиторська
компанія» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38059045)
з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
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аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, серії П 000174 від 10 жовтня 2013 року, чинне до
23 лютого 2017 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.04.2014 року 		

№ 279

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів 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 підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку,
щодо ТзОВ АФ «Інфо — сервіс — аудит»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22572197; 33014, м. Рівне, вул. Степана Бендери, 26 В; свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською
палатою України № 0659 від 26 січня 2001 року, чинне до
30 листопада 2015 року,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТзОВ АФ «Інфо — сервіс — аудит» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22572197) з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, серії П 000129 від 02 липня 2013 року, чинне до 30 листопада 2015 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.04.2014 року 		

№ 280

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та документів, наданих на
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, АФ «Стройаудит» ТОВ; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23914106; 61052, м. Харків,
вул. Слов’янська, 3, оф. 410 свідоцтво про внесення до
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Ауди-

торською палатою України (далі — АПУ) № 1361 від 26
січня 2001 року, чинне до 23 грудня 2015 року; свідоцтво
про відповідність системи контролю якості, видане відповідно до рішення АПУ від 26 січня 2012 року № 245/5;
інформація про керівника та працівників аудиторської
фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні
аудиторських перевірок професійних учасників ринку
цінних паперів: Коржук Олена Миколаївна — на посаді
директора; Зотьєва Олена Володимирівна — на посаді
начальника департаменту аудиту; Славіна Анна Юхимівна — на посаді аудитора,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести АФ «Стройаудит» ТОВ (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 23914106) до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01.04.2014 року 		

№ 269

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами),
на підставі заяви, наданої ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«МАЗАР»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32829397;
01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 20/24, кв. 2 на внесення
змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, та документів, згідно з підпунктом «в» пункту 1
розділу V Порядку, а саме у зв’язку із зміною терміну чинності свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 3384 від 29 квітня 2004 року, чинного до 26 березня
2014 року та продовженого до 27 лютого 2019 року,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«МАЗАР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32829397)
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Реєстр) та відповідно до пункту 5
розділу V Порядку видати заявнику нове свідоцтво про
внесення до Реєстру, із змінами відповідно до поданих
документів, та анулювати попереднє свідоцтво серії П
000110 від 04 червня 2013 року, чинне до 26 березня
2014 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01.04.2014 року 		

№ 270

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
3
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, наданої ТОВ «АК «П.С.П. АУДИТ»;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36412992; 01135,
м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, /літера «М» на внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, та документів, згідно з підпунктом
«в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у зв’язку із зміною
терміну чинності свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України № 4276 від 23 квітня 2009 року, чинного
до 23 квітня 2014 року та продовженого до 27 лютого
2019 року,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «АК «П.С.П. АУДИТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36412992) до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
(далі — Реєстр) та відповідно до пункту 5 розділу V Порядку видати заявнику нове свідоцтво про внесення до
Реєстру, із змінами відповідно до поданих документів, та
анулювати попереднє свідоцтво серії П 000138 від
30 липня 2013 року, чинне до 23 квітня 2014 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 258

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та документів, наданих на
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, ТОВ «Емкон — Аудит»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37153128; 02068, м. Київ,
вул. А.Ахматової, 23, кв. 96 свідоцтво про внесення до
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України (далі — АПУ) № 4374 від 23 вересня 2010 року, чинне до 23 вересня 2015 року; свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане
відповідно до рішення АПУ від 28 листопада 2013 року
№ 283/4; інформація про керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у
проведенні аудиторських перевірок професійних учасни4

ків ринку цінних паперів: Сороколат Наталія Григорівна —
на посаді директора; Проскура Катерина Петрівна — на
посаді аудитора; Ганяк Людмила Анатоліївна — на посаді аудитора,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВ «Емкон — Аудит» (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 37153128) до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 260

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та документів, наданих на
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
37855332; 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 37, прим. 1-24,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України
(далі — АПУ) № 4459 від 29 вересня 2011 року, чинне до
29 вересня 2016 року; свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане відповідно до рішення АПУ
від 27 вересня 2012 року № 257/4; інформація про керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів: Гайдук
Марина Миколаївна — на посаді генерального директора; Божко Людмила Миколаївна — на посаді директора
фінансового аудиту; Ліщенко Тетяна Вікторівна — на посаді аудитора (за сумісництвом),
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37855332) до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 262

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — По-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ
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СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
рядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів 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 підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку,
щодо ТОВ «АУДІТ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
19042828; 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 0223
від 26 січня 2001 року, чинне до 24 лютого 2016 року,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «АУДІТ» (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 19042828) з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, серії П 000155 від 20 серпня
2013 року, чинне до 24 лютого 2016 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 257

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, наданої ТОВ «Аудиторська фірма «Сова»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32825565;
01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, кв. 80, на внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, та документів, згідно з підпунктом
«в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у зв’язку із зміною
терміну чинності свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України № 3391 від 27.05.2004 чинного до
26.03.2014 та продовженого до 27.02.2019,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «Аудиторська фірма
«Сова» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32825565) до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів (далі — Реєстр) та відповідно до пункту 5 розділу V Порядку видати заявнику нове свідоцтво про внесення до Реєстру, із змінами відповідно до поданих документів, та анулювати попереднє свідоцтво серії П
000036 від 19.02.2013 чинне до 26.03.2014.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 263

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег

Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів 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 підпункту 1.1 пункту 1 розділу VII Порядку,
щодо АФ ТОВ «Крат -Аудит»; ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 23413650; 83001, м. Донецьк, вул. Щорса 20/3,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, видане Аудиторською палатою України
№ 0718 від 26 січня 2001 року, чинне до 04 листопада
2015 року,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити АФ ТОВ «Крат-Аудит» (ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 23413650) з реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, серії П 000063 від 19 березня 2013 року, чинне до 04 листопада 2015 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 256

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, наданої ПАТ «ПОДАТКОВИЙ
АУДИТ УКРАЇНИ»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
37814647; 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 15, кв. 10;
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, видане Аудиторською палатою України (далі —
АПУ) № 4460 від 29 вересня 2011 року, чинне до 29 вересня 2016 року; свідоцтво про відповідність системи
контролю якості, видане відповідно до рішення АПУ від
27 вересня 2012 року № 257/4; інформація про керівника
та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо
братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок
професійних учасників ринку цінних паперів: Панасенко
Яна Володимирівна — на посаді директора; Божко Людмила Миколаївна — на посаді директора фінансового
аудиту; Шубович Ольга Валеріївна — на посаді аудитора,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
відмовити ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37814647) у внесенні
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.
5
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 261

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег
Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів 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 1.3 та 1.6 пункту 1 розділу VII
Порядку, щодо ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32541162; 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, кв. (офіс) 703; свідоцтво
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 3222 від
30.07.2003, чинне до 30.05.2018,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32541162) з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, серії П 000136 від 19 лютого 2013 року, чинне до 30 травня 2018 року.
* * *
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.03.2014 року 		

№ 259

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Комісії Мозговий Олег

Миколайович, на підставі рішення Комісії від 24 жовтня
2013 року № 2413 «Про надання повноважень» (із змінами), відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів (далі — Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня
2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та документів, наданих на
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35449775; 69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 15, кв. 2, свідоцтво про внесення
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане
Аудиторською палатою України (далі — АПУ) № 4126 від
26 березня 2008 року, чинне до 28 лютого 2018 року; свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане відповідно до рішення АПУ від 31 жовтня 2013 року
№ 281/4; інформація про керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у
проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів: Кролик Олена Анатоліївна — на
посаді директора; Васильєва Світлана Олексіївна — на
посаді аудитора; Чистік Олена Геннадіївна — на посаді
аудитора,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 35449775) до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.
14.04.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Автотранс-64»

Дата
прийняття
рішення
13.04.2014
13.04.2014
13.04.2014
13.04.2014
13.04.2014
13.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб
Код ЄДРПОУ 03118104
Зміни (призначеПосада
Прізвище, ім’я,
Паспортні дані фізичної особи(серія,
Розмір частки в
но/звільнено)
по-батькові
номер,дата видачі, орган, який видав) або статутному капіталі
код за ЄДРПОУ юридичної особи
емітента(у відсотках)
Звільнено
Голова Наглядової
Бутко Володимир
Серія СО №484334, 03.11.2000, Печерським
6,6902
ради
Іванович
РУ ГУ МВС України в м. Києві
Звільнено
Член Наглядової
Левченко Олена
Серія СО №063296, 18.05.1999, Старокиїв0,00000
ради
Володимирівна
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві
Звільнено
Член Наглядової
ТОВ «КИРАЙН»
34821138
60,3354
ради
Призначено
Голова Наглядової
Бутко Володимир
Серія СО №484334, 03.11.2000, Печерським
6,6902
ради
Іванович
РУ ГУ МВС України в м. Києві
Призначено
Член Наглядової
Левченко Олена
Серія СО №063296, 18.05.1999, Старокиїв0,00000
ради
Володимирівна
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві
Призначено
Член Наглядової
ТОВ «КИРАЙН»
34821138
60,3354
ради

Звільнені посадові особи перебували на своїх посадах 3 роки. Датою
обрання персонального складу Наглядової ради вважати дату проведення щорічних загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни в персональному складі посадових осіб відбулися згідно з рішенням загальних зборів
акціонерів. Протокол б/н від 13.04.2014. Обрання на посаду Голови Наглядової ради — протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Автотранс-64»
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б/н від 13.04.2014р. Строк повноважень посадових осіб- 3 років. Звільнені
та призначені особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Основне місце роботи до призначення на посаду: 1. Бутко В.І — Корпорації «Еталон», президент.
2. Левченко О.В. — Корпорація «Еталон», віце-президент.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК»
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,6, код за ЄДРПОУ
31226457)
повідомляє, що «25» квітня 2014 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» (далі ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК»,
Товариство) за адресою: 84500, м. Артемівськ, Донецька область,
вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 204.
Початок зборів о 12 (дванадцятій) годині 00 (нуль) хвилин. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах
буде проводитись «25» квітня 2014 року за місцем проведення зборів з
10 (десятої) години 00 хвилин до 11 (години) години 00 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на
дату проведення зборів — «21» квітня 2014 року.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що
посвідчує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання (переобрання) Секретаря Загальних зборів.
2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт про корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту про корпоративне управління.
5. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИМЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» за 2013 рік. Звіт
Генерального директора Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками
роботи Товариства за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної
комісії за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту про результати фінансовогосподарської діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013 рік з врахуванням вимог діючого законодавства. Прийняття рішення щодо дивідендів.
10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету Товариства
на 2014 рік.
11. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
Товариства
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства,

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної
комісії Товариства; встановлення розміру їх винагооди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів)
з членами Ревізійної комісії.
15. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
16. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власниками
акцій на день проведення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства
будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних
зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій — місце знаходження товариства: Донецька область, 84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 204.
З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства з 8-00 до 17-00 годин у робочий час, перерва на обід з 12.00 до 13.00.
Довідки за телефоном: (062) 340-39-40, (0627) 44-69-24 та за місцем
знаходження Товариства
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)
Найменування показника
періоди
звітний
попередній
2013
2012
Усього активів
193 268,0
201 108,0
Основні засоби
34 888,0
35 633,0
Довгострокові фінансові інвестиції
35,0
35,0
Запаси
52 149,0
54 459,0
Сумарна дебіторська заборгованість
101 298,0
107 187,0
Грошові кошти та їх еквівалент
632,0
1 085,0
Нерозподілений прибуток
38 605,0
38 926,0
Власний капітал
55 492,0
55 401,0
Статутний капітал
13 512,0
13 512,0
Довгострокові зобов’язання
705,0
819,0
Поточні зобов’язання
137 071,0
144 476,0
Чистий прибуток (збиток)
91,0
16 930,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
54 047 200,0 54 047 200,0
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду
1068
1121
(осіб)
Генеральний директор
Головний бухгалтер

М.І. Ятченко
Н.М. Шинкаренко

ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «ВЕРНУМ банк»

АКЦІОНЕРАМ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ банк»
(код за ЄДР 36301800)
Повідомлення
про зміну у порядку денному річних загальних зборів акціонерів
25 квітня 2014 р. об 11.00 годині відбудуться річні загальні збори
акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВЕРНУМ БАНК».
За пропозицією акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», який є власником
більше 5 відсотків акцій, до порядку денного загальних зборів акціонерів внесені зміни шляхом включення нових питань порядку денного.
Повідомляємо про новий порядок денний річних загальних
зборів акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», які відбудуться
25.04.2014 р.:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Спостережної ради про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії та аудитора ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2013 рік,
розподіл прибутку, затвердження розміру річних дивідендів.

6. Припинення повноважень та звільнення Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
7. Визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК».
8. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
9. Обрання Голови Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та
членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
11. Припинення повноважень та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
12. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК».
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
14. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного в офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: м. Київ,
проспект Гагаріна Юрія, 17-В, другий поверх, в кабінеті корпоративного
секретаря з понеділка по п’ятницю з 11-00 до 13-00 год., та з 14-00 до
17-00 год., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна особа Шевчук А.С., тел. (044) 594-19-10
Спостережна рада ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «КОМСОМОЛЬмісцезнаходження, міжміський СЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ»,
код та телефон емітента
00191827, 87250 Донецька
область Старобешевський
Комсомольське Ленiна, 1-1,
06253 5-12-38
2. Дата розкриття повного
11.04.2014 року
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
kru.metinvestholding.com/ru
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ Аудиторська фірма «ПартЄДРПОУ аудиторської фірми нер — аудит», 23189520
(П. І. Б. аудитора — фізичної
особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5. Інформація про загальні
Інформація не заповнюється
збори (розділ заповнюється у емітентами, які здійснили
випадку, якщо емітент — акці- приватне (закрите) розміщення
онерне товариство)
цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними
товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних
паперів.
6. Інформація про дивіденди.Інформація не заповнюється
емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
звітний попередній
показника
Усього активів
1370103
963047
Основні засоби (за залишковою вартістю)
518696
319954
Довгострокові фінансові інвестиції
--Запаси
154759
109160
Сумарна дебіторська заборгованість
616560
487534
Грошові кошти та їх еквіваленти
2152
4759
Власний капітал
973560
594556
Статутний капітал
284914
284914
Нерозподілений прибуток (непокритий
449882
312459
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
119509
100538
Поточні зобов’язання і забеспечення
277034
267953
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 0.12058280 0.05956440
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 0.12058280 0.05956440
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій
1139656000 1139656000
(шт.)
Цінні папери
загальна номінальвласних випусків,
на вартість
у відсотках від
викуплені протягом
статутного капіталу
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп цінних паперів власних випусків
протягом періоду
Генеральний директор
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Поляков Юрiй Семенович

Приватне акцiонерне товариство
«Лабораторiя технологiй безпеки»

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне товарикод за ЄДРПОУ, місцезнаходжен- ство «Лабораторiя технологiй
ня, міжміський код та телефон
безпеки», 31868000 м. Київ,
емітента
Печерський, 01103, Київ,
Кiквiдзе,10-А.тел. 044-2886410,
2. Дата розкриття повного тексту
14.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
lstec.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ «ЮВМ — аудит»,
аудиторської фірми (П. І. Б.
20587317
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори Дата проведення зборiв —
(розділ заповнюється у випадку,
14 березня 2014 року.
якщо емітент — акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
звітнього періоду
періоду, що передував
звітньому
за
за привіза
за привілейопростими лейовани- простиваними
акціями ми акціями
ми
акціями
акціями
Сума нарахова0
0
0
0
них дивідендів,
грн.
Нарахування
0
0
0
0
дивідендів на
одну акцію, грн.
Сума виплаче0
0
0
0
них дивідендів,
грн.
Дата складання 10.03.2014
переліку осіб,
які мають право
на отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис
Прибуток Товариства за результатами його
дiяльностi у 2013 роцi мiж акцiонерами у виглядi
дивiдендiв не розподiляти, залишивши його у
розпорядженнi Товариства
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
3506.1
3621.3
Основні засоби (за залишковою вартістю)
326.3
326.3
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
23.7
24.8
Сумарна дебіторська заборгованість
44.4
34.1
Грошові кошти та їх еквіваленти
210
343.2
Власний капітал
3294.4
3112.1
Статутний капітал
600
600
Нерозподілений прибуток (непокритий
2694.4
2512.1
збиток)
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
211.7
509.2
Чистий прибуток (збиток)
182.3
86.5
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента, код за ЄДРПОУ,
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
місцезнаходження, міжмісь- МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507, 01354088,
кий код та телефон емітента ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А, М.БIЛА
ЦЕРКВА, Бiлоцеркiвський, Київська
область, 09100, Україна, (04563) 5-31-33
2. Дата розкриття повного
11.04.2014
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі spmk.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ АФ «Украудит ХХІ — Київщина«.,
ЄДРПОУ аудиторської фірми 30160928
(П.І.Б. аудитора — фізичної
особи — підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності
5.
Інформація про
загальні
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення:
21.05.2013 року. Кворум зборів: 61,2% до загальної кількості
голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних
зборах:
1.Обрання голови та секретаря зборів та членів лічильної
комісії;
2.Звіт правління про результати діяльності Товариства за
2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.Звiт Наглядової ради товариства про пiдсумки дiяльностi
Товариства за 2012р та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
4.Звіт ревізійної комісії про підсумки фінансової діяльності
товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту.
5.Затвердження річного звіту, результатів діяльності та
балансу Товариства за 2012 рік та напрямків діяльності
Товариства на 2013 рік.
6.Розподіл прибутку або збитків товариства за 2012 рік з
урахуванням вимог передбачених Законом
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного: пропозицiї до перелiку питань не подавалися.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ
загальних зборiв: не iнiцiювалися
Результати розгляду питань порядку денного: вiдображенi в
протоколi загальних зборiв акцiонерiв №1/13 вiд
21.05.2013р.

6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів не
приймалось. Дивіденди не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
526
657
Основні засоби (за залишковою вартістю)
162
239
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
54
107
Сумарна дебіторська заборгованість
268
308
Грошові кошти та їх еквіваленти
19
1
Власний капітал
59
432
Статутний капітал
141
141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-82
-573
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
17
Поточні зобов’язання і забезпечення
467
208
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
0
0
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
565744 565744
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна
0
0
викуплені протягом звітного
вартість
у відсотках від
0
0
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акціонерне товариство
«Укртиппроект»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код Приватне акціонерне товариза ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ство «Укртиппроект», 02494905,
міжміський код та телефон емітента вул. Ежена Потьє, 12, Київ, Шевченківський, 03680, (044)
490-21-77
2. Дата розкриття повного тексту
14.04.2014
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://utp.at.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Суб’єкт підприємницької
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитодіяльності Левченко Людмила
ра — фізичної особи — підприємця), Григорівна, 2019308469
якою проведений аудит фінансової
звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
170,8
96
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
0,5
0,5
Сумарна дебіторська заборгованість
51,5
1,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
6,6
6,9
Власний капітал
-1466,8
-1392,2
Статутний капітал
285,1
285,1
Нерозподілений прибуток (непокритий
-3829,1
-3754,5
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов’язання і забезпечення
1636,9
1487,5
Чистий прибуток (збиток)
-74,6
-120,3

Приватне акціонерне товариство
«Любашівський елеватор»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Любашівський елеватор»
2. Код за ЄДРПОУ: 00955153
3. Місцезнаходження: 66502, Одеська обл., смт. Любашівка, вул. Спортивна, 4-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04864) 2-25-25 / той самий
5. Електронна поштова адреса: lubashevka@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://lubashivka-silo.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято директором ПрАТ «Любашівський
елеватор» 10.04.2014р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі ст. 38 КЗпП України,
за власним бажанням, згідно наказу товариства №37 від 10.04.2014 р.
Посадова особа Ткач Олександр Дмитрович (особа не надала згоди
на розкриття персональних (паспортних) даних ), яка займала посаду
Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: з 01.11.2006 по 10.04.2014 р.
На посаду головного бухгалтера, замість звільненої особи, нікого не
призначено.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Сорока З.П.,
11.04.2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЬВІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЬВІЯ»; 05419376; 83003,
Донецьк, пр-т Ілліча, б.44; 0622952030, 0623129661; olvia@emitent.net.ua;
http://smida.gov.ua/db/participant/05419376/; Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Текст повідомлення:
Посадова особа, Директор, Анікєєв Володимир Миколайович, паспорт:
ВА 366464 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 15.08.1996,
припинено повноваження (відкликано), у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, й, у зв’язку із рішенням загальних зборів акціонерів (протокол
вiд 11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 89.7136%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.03.2011р.
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Анiкєєва Людмила
Василiвна, паспорт: ВК 534799 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 02.10.2008, припинено повноваження (відкликано), у зв’язку iз
закiнченням термiну повноважень, згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд 11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір
пакету акцiй Товариства — 9.9741%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.03.2011р.
Посадова особа, Член наглядової ради, Окорокова Людмила Олексіївна, паспорт: ВС 007266 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку,
26.11.1999, припинено повноваження (відкликано), у зв’язку iз закiнченням
термiну повноважень, згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд 11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй
Товариства — 0.0333%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.03.2011р.
Посадова особа, Член наглядової ради, Анікєєв Роман Володимирович,
паспорт: ВА 366463 Калінінським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон.обл., 15.08.1996,
припинено повноваження (відкликано), у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд
11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 0.0133%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особа перебувала на посадi з 21.03.2011р.
Посадова особа, Ревізор, Анікєєва Вікторія Володимирівна, паспорт: ВК
477614 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 07.03.1998,
припинено повноваження (відкликано), у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд
11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 0.0133%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особа перебувала на посадi з 21.03.2011р.
Посадова особа, Директор, Анікєєв Володимир Миколайович, паспорт:
ВА 366464 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.,
15.08.1996р., призначено (обрано/переобрано) з 11.04.2014р., на новий
строк — 3 роки (до 11.04.2017р.), згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд 11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 89.7136%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Інші посади, протягом останніх 5р.: 2009р.21.03.2011р. ЗАТ «Ольвія», директор, з 21.03.2011р. — до теперішнього
часу Приватне акціонерне товариство «Ольвія», директор.
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Анiкєєва Людмила

Василiвна, паспорт: ВК 534799 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 02.10.2008, призначено (обрано/переобрано) з 11.04.2014р., на новий строк — 3 роки (до 11.04.2017р.), згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд 11.04.2014р.) — членом н.р., та обрана головою згідно
рішення наглядової ради (протокол наглядової ради від 11.04.2014р.). Частка
в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 9.9741%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, протягом останніх 5р.: Приватне підприємство «АЛВ», директор — з 11.08.2005р.
Посадова особа, Член наглядової ради, Анікєєва Вікторія Володимирівна, паспорт: ВК 477614 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій
обл., 07.03.2000, призначено (обрано) з 11.04.2014р., на строк — 3 роки (до
11.04.2017р.), згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд
11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 0.0133%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Інші посади, протягом останніх 5р.: з 2009р. Приватне акціонерне
товариство «Ольвія», заступник головного бухгалтера.
Посадова особа, Член наглядової ради, Окорокова Людмила Олексіївна, паспорт: ВС 007266 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку,
26.11.1999, призначено (обрано/переобрано) з 11.04.2014р., на новий
строк — 3 роки (до 11.04.2017р.), згiдно рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд 11.04.2014р.). Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 0.0333%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Інші посади, протягом останніх 5р.: з 2009р.2011р. — ПП «Валеро», бухгалтер, з 2011р. бухгалтер ПРАТ «Ольвія».
Посадова особа, Ревізор, Анікєєв Роман Володимирович, паспорт: ВА
366463 Калінінським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон.обл., 15.08.1996, призначено (обрано) з 11.04.2014р., на строк — 3 роки (до 11.04.2017р.), згiдно
рiшення загальних зборів акціонерів (протокол вiд 11.04.2014р.). Частка в
статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 0.0133%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади,
протягом останніх 5р.: 2009р.-2011р., ПП «Валеро», директор, з 2011р.2014р. Приватне підприємство «АЛВ», заступник директора.
Посадова особа, Головний бухгалтер, Заборських Галина Андріївна,
паспорт: ВВ 390870 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку, 27.03.1998,
звільнено 11.04.2014р. за власним бажанням та рішення виконавчого органу (директора) — наказ № 5-к вiд 11.04.2014р.Частка в статутному капiталi
та розмір пакету акцiй Товариства — не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
02.01.2002р.
Посадова особа, Головний бухгалтер, Анікєєва Вікторія Володимирівна,
паспорт: ВК 477614 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.,
07.03.2008, призначено 11.04.2014р. (до роботи приступити з 14.04.2014р.)
за власним бажанням та рішення виконавчого органу (директора) — наказ
№ 6-к вiд 11.04.2014р. Призначена на безстроковий період. Частка в статутному капiталi та розмір пакету акцiй Товариства — 0.0133%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, протягом останніх 5р.: з 2009р. — Приватне акціонерне товариство «Ольвія»,
заступник головного бухгалтера.
Директор Анікєєв В.М., підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством (11.04.2014).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ: 38619024
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-94-28
5. Електронна поштова адреса: o.timonina@bankmikhailovsky.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://bankmikhailovsky.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 р.: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
09 квітня 2014 року Спостережною радою ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», далі — Банк, (протокол засідання №18 від 09 квітня 2014 року)
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було прийнято рішення з 09 квітня 2014 року призначити (обрати) Директором Фінансового департаменту — Членом Правління Банку Анішину
Тетяну Іванівну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних
даних). Підстава цього рішення — заява Анішиної Тетяни Іванівни.
Строк на який призначено (обрано) — безстроково. Протягом останніх
п’яти років Анішина Тетяна Іванівна обіймала наступні посади: начальник Управління бухгалтерського та податкового обліку і звітності Фінансового департаменту. Покладено виконання обов’язків Головного бухгалтера ПАО «Универсал Банк»; Головний бухгалтер ПАО «Универсал
Банк»; заступник Директора фінансового департаменту — головний
бухгалтер ПАО «Универсал Банк» ; Директор Фінансового департаменту — Член правління ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»; Директор Фінансового департаменту ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Анішина Тетяна Іванівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,
акціями Банку та часткою в його статутному капіталі Банку не володіє.
3. Підпис.
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Найменування посади:
Голова Правління
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» _______________ І.В Дорошенко
МП, підпис
10.04.2014
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «ТЕХНОТРАНССЕРВIС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ
«ТЕХНОТРАНССЕРВІС»
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«ТЕХНОТРАНССЕРВIС»; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
24712389; 3. Місцезнаходження емітента: 25004 м. Кiровоград вул. Генерала Родимцева, 100а; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента:
0667205890, немає; 5. Електронна поштова адреса емітента:
texnotransservis@emitent. net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації :
24712389.smida.gov.ua; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну
складу посадових осiб емiтента.
2. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2014 року (протокол
№4 від 12.04.2014 року), у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень
членів органів управління, ЗВІЛЬНЕНІ: Директор Карпенко Людмила Миколаївна (паспорт: серiя ЕА номер 374659 виданий Кiровським РВ УМВС
України в Кiровоградськiй обл. 28.11.1999) Акцiями Товариства не володiє,
перебувала на посадi — з 16.04.2011р.; Голова Наглядової ради Гасанова
Тетяна Сергiївна (паспорт: серiя ЕА номер 761912 виданий Кiровським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй обл. 07.07.2000). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 36.6986%, перебувала на посадi — з 16.04.2011р.;
Член Наглядової ради Малий Михайло Олегович (паспорт: серiя ЕА номер
139616 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
09.07.1996) Акцiями Товариства не володiє, перебувала на посадi — з
16.04.2011р.; Член Наглядової ради Салов Сергiй Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 771629 виданий Кiровським РВ УМВС України в
Кiровоградськiй обл. 01.09.2000) Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.0174%, перебувала на посадi — з 16.04.2011р.; Голова Ревiзiйної
комiсiї Швець Людмила Костянтинiвна (паспорт: серiя ЕА номер 504148
виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 09.09.1998).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0125%, перебувала на
посадi — з 16.04.2011р. ; Член Ревiзiйної комiсiї Яковець Степан Сергiйович
(паспорт: серiя ЕА номер 876807 виданий Ленiнським РВ УМВС України в
Кiровоградськiй обл. 05.02.2002). Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.0125%, перебувала на посадi — з 16.04.2011р.; Член Ревiзiйної
комiсiї Салова Анна Олександрiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 090187 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 26.03.2005).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 56.3946%, перебувала на
посадi — 16.04.2011р. Рішенням загальних зборів акціонерів від 12 квітня
2014 року (протокол №4 від 12.04.2014 року), у зв’язку з обранням членів
органів управління,ОБРАНІ: Член Наглядової ради Салова Анна
Олександрiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 090187 виданий Кiровським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй обл. 26.03.2005). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 56.3946%. На посаду обрана терміном на
три роки., iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв —
директор ПП «Кiровоградспецстандарт». ; Член Наглядової ради Гасанова
Тетяна Сергiївна (паспорт: серiя ЕА номер 761912 виданий Кiровським РВ

УМВС України в Кiровоградськiй обл. 07.07.2000) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 36.6986%. На посаду обрана терміном на три роки,
iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останiх 5 рокiв —
ПАТ «IМПЕРIЯ-С» , фахiвець роздрiбної торгiвлi.; Член Наглядової ради
Кузнєцова Катерина Олексiївна (паспорт: серiя ЕВ номер 285478 виданий
Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
12.05.2011). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0125%. На
посаду обрана терміном на три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх 5 рокiв — член бригади ресторану ТОВ «Макс Фоксi».;
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Швець Людмила Костянтинiвна
(паспорт: серiя ЕА номер 504148 виданий Ленiнським РВ УМВС України в
Кiровоградськiй обл. 09.09.1998).Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.0125%. На посаду обрана терміном на три роки, iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв — торговий агент ПАТ «ТТС»;
Член Ревiзiйної комiсiї Салов Сергiй Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 771629 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
01.09.2000) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0174%. На
посаду обрана терміном на три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх 5 рокiв — торгiвельний агент ПАТ «ТТС» .; Член Ревiзiйної
комiсiї Гасанов Геннадiй Самiрович (паспорт: серiя ЕВ номер 184906 виданий Кiровським ВМ КIровоградського МВУМВС України в
Кiровоградськiй обл. 22.11.2007). Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.0125%. На посаду обрана терміном на три роки, iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв — юристконсульт ПП «ВКП
АТ»Старт».; Директор Карпенко Людмила Миколаївна (паспорт: серiя ЕА
номер 374659 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
28.11.1999) Акцiями Товариства не володiє. На посаду обрана терміном на
три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв —
директор ЗАТ «ТТС».; Рішенням наглядової ради від 12.04.2014 року (протокол № 5/14 від 12.04.2014 року) Головю Наглядової ради обрано: Салова
Анна Олександрiвна (паспорт: серiя ЕВ номер 090187 виданий Кiровським
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 26.03.2005). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 56.3946%. На посаду обрана терміном на
три роки., iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв —
директор ПП «Кiровоградспецстандарт». ; Рішенням ревізійної комісії від
12.04.2014 року (протокол № 2 від 12.04.2014 року) головою ревізійної комісії обрано: Швець Людмила Костянтинiвна (паспорт: серiя ЕА номер
504148 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
09.09.1998). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0125%.На
посаду обрана терміном на три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх 5 рокiв — торговий агент ПАТ «ТТС». Звільнені та обрані
посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не мають.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Найменування посади Директор Карпенко Людмила Миколаївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЕМІТЕНТА

Ukrainian Machine Building Holding Limited (реєстраційний № 211666), яка
знаходиться за адресою: Kіпр, Nіcosia.Themіstoklі Dervі, 3, JULIA HOUSE.
P.C.1066. Розмір частки становить 31 757 720 (тридцять один мільйон сімсот п’ятдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук, що становить 69,87% голосуючих акцій емітента. Перебувала на посаді з 12.04.2011 року.
Член Наглядової ради –ТОВ КОРУМ ГРУП, код ЄДРПОУ 37041854 (колишнє найменування «НВК «Гірничі машини», яке перейменоване
06.11.2013 року в ТОВ КОРУМ ГРУП). Розмір частки становить 2 150 005(два
мільйона сто п’ятдесят тисяч п’ять) штук акцій, що становить 4,73 % голосуючих акцій емітента. Перебувала на посаді з 12.04.2011 року.
За рішенням звітних загальних зборів акціонерів ПАТ Донецькгірмаш»,
які відбулися 09.04.2014 року обрані посадові особи:
Голова Наглядової ради — Компанія UMBH Ukrainian Machine Building
Holding Limited (регистрацийний № 211666), яка знаходиться за адресою:
Kіпр, Nіcosia.Themіstoklі Dervі, 3, JULIA HOUSE. P.C.1066. Розмір частки
становить 31 757 720 (тридцять один мільйон сімсот п’ятдесят сім тисяч
сімсот двадцять) штук, що становить 69,8694% голосуючих акцій емітента.
Строк терміну дії повноважень — три роки.
Секретар Наглядової ради — ТОВ «КОРУМ ГРУП», код ЄДРПОУ
37041854. Розмір частки становить 2 150 005(два мільйона сто п’ятдесят
тисяч п’ять) штук акцій, що становить 4,73 % голосуючих акцій емітента.
Строк терміну дії повноважень — три роки.
ІІІ.Підпис
1.Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством
2.Директор
В.Ф.Кравчук
_________
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКГІРМАШ»

І.Загальні відомості:
І.І. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬК
ГІРМАШ»
І.2.Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне
емітента
товариство
1.3.Код за ЕДРПОУ
05763702
1.4.Місцезнаходження емітента
189,вул.ІванаТкаченка,м. Донецьк,83005, Україна.
І.5. Міжміський код, телефон та факс
(062) 3442463, (062) 3441737
емітента
1.6.Електронна поштова адреса емітента dgm@corum.com.
1.7.Адреса сторінки у мережі Інтернет,
www.dongormash.donetsk.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
1.8.Дата розміщення у стрічці новин
10.04.2014 р.
1.9.Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення
За рішенням звітних загальних зборів акціонерів ПАТ Донецькгірмаш»,
які відбулися 09.04.2014 року припинено повноваження в зв’язку з терміном закінчення строку повноважень наступних посадових осіб:
Голова Наглядової ради ПАТ «Донецькгірмаш» — Компанія UMBH
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 15 квітня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
«ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00374568
3. Місцезнаходження
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
пров. Тельмана, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та (05446) 4-27-59, (05446) 2-45-63
факс
5. Електронна поштова адреса vat_00374568@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://00374568.emitents.org
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» прийняте рішення (протокол №1/2014 від 10 квітня 2014 року) про припинення Товариства шляхом
його перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» та обрання Комісії з припинення (реорганізації), у зв’язку з чим відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме:
1. Обрано Комісію з припинення (реорганізації) у складі 3 (трьох) осіб, а
саме:
- Голова Комісії — Шпаченко Тетяна Василівна (паспорт серія ММ
№541986, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 26 травня 2000 року), що не володіє часткою в статутному капіталі
Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами
акціонерів рішення про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Термін
обрання Головою комісії з припинення (реорганізації) — до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник генерального директора ТОВ «Торговий дім «Техекспо» з фінансових питань, генеральний директор
ТОВ «Залізпром», начальник фінансового управління Нововодолазької райдержадміністрації в Харьківській області, заступник голови правління з фінансових питань Сумської обласної спілки споживчих товариств, начальник
Державної інспекції по контролю за цінами в Сумській області, начальник
фінансового управління Нововодолазької райдержадміністрації в Харьківській області. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- член Комісії — Бесараб Сергій Олексійович (паспорт серія МВ №540176,
виданий Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області
29 листопада 2013 року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.0014 %. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Термін обрання Головою комісії з припинення (реорганізації) — до
закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова правління ПАТ «СУМИРИБГОСП». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- член Комісії — Уманська Марина Миколаївна (паспорт серія МА
№ 033252, виданий Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумській області 07 лютого 1996 року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 64,9901%. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання Комісії з припинення
(реорганізації). Термін обрання Головою комісії з припинення (реорганізації) — до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «СУМИАГРОЛЮКС», Директор ТОВ «ЕВАЛОН». Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає.
2. Припинено повноваження членів Наглядової ради:
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Наглядової
ради Бесараба Сергія Олексійовича (паспорт серія МВ №540176, виданий Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області 29 листопада 2013 року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства
в розмірі 0.0014%. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував
5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на
посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради Бесараба Олега Олексійовича (паспорт серія МА № 739339,
виданий Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області 26 листопада
1999 року), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Під-
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става прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. На зазначеній посаді перебував 5 (п’ять) місяців. Замість
особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження секретаря Наглядової
ради Уманської Марини Миколаївни (паспорт серія МА № 033252, виданий
Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумській області 07 лютого 1996
року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі
64,9901%. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами
акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) місяців.
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.
3. Припинено повноваження членів Ревізійної комісії:
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Ревізійної комісії
Кашири Валентини Анатоліївни (паспорт серія МВ № 064015, виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 01 серпня 2002 року), що
не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття
рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення
шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої
припинено, нікого на посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії
Молодики Ольги Вікторівни (паспорт серія МА № 380718, виданий Зарічним
РВ СМУ УМВС України в Сумській області 03 грудня 1997 року), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої
припинено, нікого на посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження секретаря Ревізійної комісії Товариства Шевченко Світлани Миколаївни (паспорт серія МА
№ 600153, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області
22 січня 1999 року, що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з
припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.
4. Припинено повноваження Голови та членів Правління:
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Правління Чеснокова Романа Юрійовича (паспорт серія МВ № 408100, виданий Зарічним
ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 11 березня 2009 року), що не
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення
шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував 2 (два) місяців. Замість особи, повноваження якої
припинено, нікого на посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Михайленко Марії Степанівни (паспорт серія МА 388649 виданий Охтирським
МРВ УМВС України в Сумській області 25 грудня 1997 року), що володіє
часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.4184%. Підстава прий
няття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На зазначеній посаді перебувала 13 (тринадцять) років. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Олійника Богдана Івановича (паспорт серія МА 936918, виданий Зарічним РВ СМУ
УМВС України в Сумській області 25 квітня 2003 року), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді
перебував 5 (п'ять) місяців. Замість особи, повноваження якої припинено,
нікого на посаду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління (першого заступника Голови Правління) Марченка Сергія Володимировича (паспорт серія МА 554495, виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській
області 18 листопада 1998 року), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання
Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував 1 (один) рік 2
(два) місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на поса-
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ду не обрано.
- 10 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Мандич
Анни Олександрівни (паспорт серія МА 638142, виданий Охтирським МРВ
УМВС України в Сумській області 11 травня 1999 року), що володіє часткою
в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.2092%. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення
шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої
припинено, нікого на посаду не обрано.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Шпаченко Тетяна Василівна
Голова комiсiї з припинення
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
(реорганiзацiї)
М.П.
11.04.2014
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

Член Наглядової ради Бурчак Валерiй Олександрович
Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2014 року звiльнено з посади члена Наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну перебування . Особисто акцiями товариства не володiє. На данiй посадi працював 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради Грищук Свiтлана Анатолiвна
Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2014 року та засiдання Наглядової
Ради вiд 10.04.2014 року, призначено на посаду голови Наглядової ради,
на 3 роки, з 10.04.2014 року. Особисто акцiями товариства не володiє. Попередня посада — Голова Наглядової ради ПрАТ «Будiнженермережа-5»
.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Покладов Iгор Вiкторович
Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2014 року призначено на посаду
члена Наглядової ради, на 3 роки, з 10.04.2014 року. Попередня посада -Начальник ДПВ ПрАТ «Будiнженермережа-5» . Володіє 0,8215% статутного
капіталу емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Копа Любов Дмитрiївна
Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2014 року призначено на посаду
члена Наглядової ради, на 3 роки, з 10.04.2014 року. Попередня посада -бухгалтер ПрАТ «Будiнженермережа-5». Особисто акцiями товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правлiння
Борис Анатолiй Дмитрович

ТОВАРИСТВО
«БУДIНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5»

2. Код за ЄДРПОУ
04013407
3. Місцезнаходження
04053, Київ, Гоголiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та факс 0444863437 0444863437
5. Електронна поштова адреса
bim5@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі
http://04013407.infosite.com.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Член Наглядової ради Борис Сергiй Анатолiйович
Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2014 року звiльнено з посади члена Наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну перебування . Особисто акцiями товариства не володiє. На данiй посадi працював 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради Грищук Свiтлана Анатолiвна
Рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2014 року звiльнено з посади голови Наглядової ради, у зв’язку з закiнченням термiну перебування . Особисто акцiями товариства не володiє. На данiй посадi працювала 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Приватне акціонерне товариство
«Зовнішньоторговельна науково-виробнича фірма «КОЛО»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Зовнішньоторговельна науково-виробнича фірма «КОЛО»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційних код за ЄДРПОУ: 13463718
1.4. Місцезнаходження емітента: 50048, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0564) 72-06-32
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kolo1@cabletv.dp.ua,
cjsc_kolo@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
для розкриття інформації: www.kolointer.com
1.8. Вид особливої інформації: Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення
14.04.2014 року акціонер Прилипенко Рита Василівна повідомила
АТ «ЗТНВФ «КОЛО» про те, що, після отримання права на успадкування
акцій померлого акціонера АТ «ЗТНВФ «КОЛО» Прилипенка Вадима Дмитровича, частка якого у статутному капіталі товариства становила 40 %, за
її запитом, зберігачем було здiйснено безумовну операцiю з переказу цiнних
паперiв. В результаті, частка Прилипенко Рити Василiвни у статутному капіталі АТ «ЗТНВФ «КОЛО», яка раніше становила 5 %, відтепер складає 45 %,
що, вiдповiдно, надає їй статус мажоритарного акцiонера товариства.
3. Підпис
3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова правління
Дробот В.О.
М.П.
«14» квітня 2014 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗЛАТОБАНК”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АККЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
35894495
3. Місцезнаходження
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд.17/52
4. Міжміський код, телефон та факс (044)495-81-60 (044)495-81-60
5. Електронна поштова адреса
i.bannykh@zbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zbank.com.ua/press-czentr/
яка додатково використовується
novosti-banka
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради АТ «ЗЛАТОБАНК» (протокол
№ 5 вiд 09.04.2014 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових

осiб, а саме:
- звiльнений з посади Заступника Голови Правлiння з iндивiдуального
бiзнесу, члена Правлiння АТ «ЗЛАТОБАНК» Рижов Костянтин Сергiйович.
Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в
статутному капiталi АТ «ЗЛАТОБАНК» не володiє. Змiни вiдбулися в зв’язку
iз власним бажанням Рижова К.С. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 03.02.2014 року. Замiсть
звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади:
Голова Правлiння
(підпис) Штелик Вячеслав Митрофанович
М.П.
10.04.2014
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товариство
«Незалежна Сервісна Компанія»
2. Код за ЄДРПОУ емітента — 20036721
3. Місцезнаходження — 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 207-38-88; 207-38-89;
5. Електронна поштова адреса — ic@uiic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації — http://www.uiic.com.ua/
7. Вид особливої інформації — зміна складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Голова Ревiзiйної комiсiї Дядюшкiна Олександра Дмитрiвна, призначена
на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Незалежна Сервiсна Компанiя»
11.04.2014 року, до наступного переобрання. (Протокол Загальних Зборiв
акцiонерiв вiд 11.04.2014 р.), Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: Спецiалiст по роботi з населенням ТОВ «МЖК «ОБОЛОНЬ-КОМФОРТ»,
бухгалтер ТОВ «МЖК «ОБОЛОНЬ-КОМФОРТ», Головний бухгалтер
ТОВ «МЖК «ОБОЛОНЬ-КОМФОРТ», Економiст ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Рiшення прийнято Загальними зборами
акцiонерiв 11.04.2014 р. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних
данних.
Голова Ревiзiйної комiсiї Коваленко Олександр Сергiйович, звiльнений
11.04.2014 року. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 11.04.2014 року, (протокол вiд 11.04.2014 року). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному
капiталi не володiє. На посадi перебував з 17.04.2013 р. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством — Голова Правління С.І. Константинов
Голова Правління
С.І. Константинов
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
14.04.2014 р.
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕНОМЕ»,
міжміський код та телефон емітента:

19247460, вул. Боричів Тік, буд. 3, м. Київ, 04070, (044) 425-88-40
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2014 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://renome-k.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності: Приватна аудиторська фірма «Олександр і К», 30525809
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис.грн.)
Найменування показника
Період
звіт- поперений
дній
Усього активів
98332 95848
Основні засоби (за залишковою вартістю)
168
148
Довгострокові фінансові інвестиції
7609
4814
Запаси
42
30
Сумарна дебіторська заборгованість
611
825
Грошові кошти та їх еквіваленти
281
407
Власний капітал
89624 89664
Статутний капітал
19550 19550
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
63342 63382
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
7977
5946
Поточні зобов’язання і забезпечення
731
238
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
0
0
протягом звітного періоду у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента
СТВО «ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00374568
3. Місцезнаходження
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
пров. Тельмана, буд. 19
4. Міжміський код, телефон (05446) 4-27-59, (05446) 2-45-63
та факс
5. Електронна поштова
vat_00374568@aft.org.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі http://00374568.emitents.org
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття,
приєднання, поділу, перетворення
або банкрутства за рішенням вищого
органу емітента або суду
II. Текст повідомлення
Рiчними
загальними
зборами
акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»
(протокол №1/2014 вiд 10 квiтня 2014 року) прийняте рiшення про
припинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО
З
ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ». Кiлькiсть голосiв «за» — 537971, або 100 %
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, «проти» — 0. Причина
прийняття рiшення — мiнiмiзацiя витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне
акцiонерне товариство.
ТДВ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» — правонаступник
ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що припиняється шляхом
перетворення.
Статутний
капiтал
ТДВ
«ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ» — 179263,00 грн. Передача активiв та зобов’язань
буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та затвердження його Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ».
ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» здiйснюватиме обмiн акцiй
на
частки
в
статутному
капiталi
ТДВ
«ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ»на наступних засадах:
- кожен з акцiонерiв ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що
перетворюється, має право отримати частку у статутному капiталi
правонаступника — ТДВ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що створюється
шляхом
перетворення
ПАТ
«ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ»;
- розподiл часток (паїв) створюваного ТДВ «ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ» — правонаступника ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi
ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що перетворюється, а саме:
1 акцiя номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок) кожна
дорiвнює вартостi частки в розмiрi 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок).
- зазначений в Статутi створюваного ТДВ «ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ» — правонаступника ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ» перелiк засновникiв (учасникiв), має включати усiх
акцiонерiв Товариства, що припиняється, станом на день затвердження Статуту створюваного ТДВ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» —
правонаступника ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», iз зазначенням розмiру частки кожного засновника (учасника).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Шпаченко Тетяна Василівна
Голова комiсiї з припинен- (підпис)
(ініціали та прізвище
ня (реорганiзацiї)
керівника)
М.П.
11.04.2014
(дата)

№72, 15 квітня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ
05396638
3. Місцезнаходження
73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
4. Міжміський код, телефон та
/0552/ 48-03-19 22-61-73
факс
5. Електронна поштова адреса
finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.ksoe.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» , які
відбулися 10.04.2014 року,(Протокол № 20 ) прийняті наступні рiшення:
1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства в повному складi а саме :
-Cпектора Михайла Йосиповича, Голови Наглядової ради, який має у
власностi 5 акцiй, 0.000003 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Голова Наглядової ради, Cпектор Михайло Йосипович перебував на
зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.
-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна», Члена Наглядової ради, що має у власностi 169076806 акцiй,
94.511735 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової
ради, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна» перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.
-Соловйова Юрiя Юрiйовича, Члена Наглядової ради, який має у
власностi 95 акцiй, 0.000053% до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Член Наглядової ради, Соловйов Юрiй Юрiйович перебував на зазначенiй
посадi з квiтня 2013 року.
-Зоммера Анатолiя Еммануїловича, Члена Наглядової ради, який має у
власностi 5 акцiй, 0.000003 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Член Наглядової ради, Зоммер Анатолiй Еммануїлович перебував на
зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.
-Компанії VS Energy International N.V., Заступника Голови Наглядової
ради, що має у власностi 250 акцiй, 0.000140 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Заступник Голови Наглядової ради, VS Energy
International N.V.перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.
-Куєвду Миколу Валерiйовича, Члена Наглядової ради, який не має у
власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради, Куєвда
Микола Валерiйович перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.
-Колесника Олега Миколайовича, Члена Наглядової ради, який не має
у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради, Колесник
Олег Миколайович перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.
2. Про припинення повноважень членiв Ревізійної комісії Товариства в повному складi а саме :
-Федорко Анастасiї Миколаївни, Голову Ревізійної комісії, яка має у
власностi 100 акцiй, 0.000006 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має. Голова Ревiзiйної комiсiї, Федорко Анастасiя Миколаївна перебувала
на зазначенiй посадi з березня 2011 року.
-Азарової Iриии Олегiвни, Члена Ревізійної комісії, яка має у власностi
105 акцi, 0.000059 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член
Ревiзiйної комiсiї, Азарова Iрина Олегiвна перебувала на зазначенiй посадi
зберезня 2011 року.
-Антонової Наталії Анатолiївни , Члена Ревізійної комісії, яка має у
власностi 2 акцiї, 0.000001 % до статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Член Ревiзiйної комiсiї, Антонова Наталiя Анатолiївна перебувала на
зазначенiй посадi зберезня 2011 року.
З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОН
ОБЛЕНЕРГО», припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
3.Обрати членами Наглядової ради Товариства:

-Cпектора Михайла Йосиповича. Посадова особа обрана на 3 роки,
згiдно "Положення про Наглядову раду ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". З
2009р. по 2014р. — займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Cпектор Михайло Йосипович має у власностi
5 акцiй Товариства.
-Луценко Iвана Васильовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно
«Положення про Наглядову раду ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». З
2009р. -ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу
технiчного аудиту департаменту технiчної полiтики, з 2010р. — в.о. директора департаменту технiчної полiтики; з 2011р. по 2014р. — директор департаменту технiчної полiтики. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Луценко Iван Васильович не має
у власностi акцiй Товариства.
-Соловйова Юрiя Юрiйовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно
«Положення про Наглядову раду ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». З 2011р.
по 2014р. — займав посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОН
ОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Соловйов Юрiй Юрiйович має у власностi 95 акцiй
Товариства.
- Куєвду Миколу Валерiйовича. Посадова особа обрана на 3 роки,
згiдно «Положення про Наглядову раду ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». З
2009р. по 2014р. — ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Старший
Вiце-Президент. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має.Куєвда Микола Валерiйович не має у власностi
акцiй Товариства.
-Колесника Олега Миколайовича. Посадова особа обрана на 3 роки,
згiдно «Положення про Наглядову раду ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». З
2009р. по 2014р. — ПАТ «УIФК», заступник генерального директора з
фiнансового iнвестування. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Колесник Олег Миколайович не має у
власностi акцiй Товариства.
-Компанію VS Energy International N.V.(ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕШНЛ Н.В.).
Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно «Положення про Наглядову раду
ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. VS Energy International N.V.(ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕШНЛ Н.В.) має у власностi 250 акцiй Товариства.
-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл
Україна». Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно «Положення про Наглядову раду ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» має у власностi
169076806 акцiй Товариства.
- Рішенням Наглядової ради ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (Протокол № 1 вiд 10.04.2014р.) обрано:
-Голову Наглядової ради Спектора Михайла Йосиповича. Посадова
особа обрана на 3 роки, згiдно "Положення про Наглядову раду
ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". З 2009р. по 2014р. — займав посаду Голови Наглядової радимає ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Cпектор Михайло Йосипович має у власностi 5 акцiй Товариства.
-Заступником Голови Наглядової ради Товариство VS Energy
International N.V.(ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕШНЛ Н.В.). Посадова особа обрана
на
3
роки,
згiдно
«Положення
про
Наглядову
раду
ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. VS Energy International N.V.(ВС ЕНЕРДЖI
IНТЕРНЕШНЛ Н.В.) має у власностi 250 акцiй Товариства.
4. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
-Антонову Наталiю Анатолiївну. Посадова особа обрана на 3 роки,
згiдно "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". З
2009р. по 2014р. -ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. Антонова Наталiя Анатолiївна має у власностi 2 акцiї Товариства.
-Сулiму Iнну Георгiївну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». З 2009р.
по 2014р. — ТОВ«ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник вiддiлу
тендерного супроводження i аналiзу цiн в економiчному департаментi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має. Сулiма Iнна Георгiївна не має у власностi акцiї Товариства.
-Кудiнову Олену Вiкторiвну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно
«Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». З
2009р. по 2013р. — ДП «Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу
звiтностi i аналiзу розрахункiв за електроенергiю, з 2011р. по 2013р. —
ДП «Енергоринок», економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та фiнансiв, з 2013р. по 2014р. — ТОВ«ВС Енерджi
Iнтернейшнл
Україна»,
фахiвець
планово-економiчного
вiддiлу
економiчного департаменту.
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Кудiнова Олена Вiкторiвна не має у власностi акцiї Товариства.
-Вакулiч Тетяну Олександрiвну. Посадова особа обрана на 3 роки,
згiдно «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
З 2009р. по 2011р. — ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна»,фахiвець iз
зв’язкiв з громадськiстю та пресою, з 2011р. по 2014р. — провiдний
фахiвець вiддiлу по роботi з персоналом. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Вакулiч Тетяна
Олександрiвна не має у власностi акцiї Товариства.
-Ахадова Аледдiна Ханвердi огли. Посадова особа обрана на 3 роки,
згiдно «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ»ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
З 2009р. по 2014р. — ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», головний
фахiвець управлiння економiчної безпеки. Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Ахадов Аледдiн
Ханвердi огли не має у власностi акцiї Товариства.
Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО».
Фiзичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Сафронов Iгор Миколайович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2014
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВмісцезнаходження, міжмісь- КА», 32113929, вул. Артема, 21, Київ,
кий код та телефон емітента Україна, 04053, тел.044-495-23-73
2. Дата розкриття повного
11.04.2014
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
Інтернет, на якій розміщено
yearreports/21010/show
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальнісЄДРПОУ аудиторської фірми тю Аудиторська фірма «ВІСПЕР-АУДИТ»;
(П.І.Б. аудитора — фізичної • Ідентифікаційний код суб’єкта підприємособи — підприємця), якою ницької діяльності — 21638764;
проведений аудит фінансової • Свідоцтво про внесення до Реєстру
звітності
суб’єктів аудиторської діяльності № 0342,
видане Аудиторською палатою України
на підставі рішення № 100 від 30 березня
2001 року, чинне до 27 січня 2016 р.;
• Свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів АБ
№ 000547 від 14.08.2007 р. Строк дії до
27.01.2016 р.;
• Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості видане Аудиторською
палатою України на підставі рішення
№ 220/4.1 від 23 вересня 2010 року;
• Місцезнаходження: 03150,м. Київ,
вул. Димитрова, 5, корп.10-А, кім.401,
тел.(044) 236 — 48 — 47, 050-312-58-58,
електронна пошта: wisperau@ukr.net.
• Аудитор — Сласний Леонід Григорович
(Сертифікат аудитора № 002995,
виданий Аудиторською палатою України
від 31 жовтня 1996 р. дію якого подовжено до 31 жовтня 2015 року).
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
79306,6
79354,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0,2
0,2
Довгострокові фінансові інвестиції
49266,9
49266,9
Виробничі запаси
1,2
1,2
Сумарна дебіторська заборгованість
30026,9
30028,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
11,4
58,2
Власний капітал
Статутний капітал
16,5
16,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
415,7
520,2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
89301,6
92451,7
Поточні зобов’язання і забезпечення
32,9
6,7
Чистий прибуток (збиток)
(101,5)
157,5
Директор 	Чередніченко В.М.
Головний бухгалтер
Соловйова І.Ф.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03361394
3. Місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка,
вул. Економічна, 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (03840) 5-61-15
5. Електронна поштова адреса: gazshep@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://shepetivkagaz.ucoz.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про створення емітентом
дочірнього підприємства по постачанню природного газу, збільшення статутного фонду товариства та внесення змін до Статуту.
ІІ. Текст повідомлення
09 квітня 2014 року відбулися чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз», на яких Загальними зборами акціонерів були прийняті рішення:
- Збільшити статутний фонд товариства шляхом підвищення номінальної вартості однієї акції з 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок) до 19,36 грн.
(дев’ятнадцять гривень 36 копійок) за рахунок спрямування до статутного
капіталу додаткового капіталу шляхом дооцінки основних засобів на суму
4886000 грн. Статутний капітал товариства становить 6158000 грн. (шість
мільйонів сто п’ятдесят вісім тисяч гривень).
- Створити дочірнє підприємство «Шепетівкагаз» публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» (адреса
дочірнього підприємства: 30403, Хмельницька область, місто Шепетівка,
вулиця Економічна, будинок 29) та затвердити Статут дочірнього підприємства (вид діяльності: постачання природного газу).
- Затвердити зміни до Статуту публічного акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»:
п. 1.5.13 Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів,
засновників та створених дочірніх підприємств. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права
та майновий стан у разі вчинення акціонерами (засновниками), посадовими особами дочірніх підприємств протиправних винних дій.
п. 1.5.15 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства та не
несе відповідальність за зобов’язання створених ним дочірніх підприємств.
п. 5.1.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний
капітал у розмірі 6158000,00 гривень (шість мільйонів сто п’ятдесят вісім
тисяч гривень 00 копійок).
п. 6.1.1 Товариством розміщено 318000 (триста вісімнадцять тисяч)
простих іменних акцій номінальною вартістю 19,36 гривень (дев’ятнадцять
грн. 36 копійок) кожна.
Необхідність створення дочірнього підприємства передбачена Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу» від
08.07.2010 року № 2467-VI, пунктом 3 статті 16 Закону передбачено, якщо
газотранспортне або газорозподільне підприємство є складовою частиною вертикально інтегрованої господарської організації, воно має бути
юридично та організаційно незалежним щодо інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, яка не пов’язана з транспортуванням та/або розподілом природного газу.
ІІІ. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління _______________
В.В. Турінський
(підпис) М.П.
(ініціали та прізвище керівника)
«09» квітня 2014 року
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Українська iновацiйно-фiнансова компанiя»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван- Публiчне акцiонерне товариство «Українська
ня емітента, код за
iновацiйно-фiнансова компанiя», 25198262,
ЄДРПОУ, місцезнахо- м. Київ , Оболонський, 04212, м. Київ,
дження, міжміський
вул. Маршала Малиновського, 12-а
код та телефон
тел. 044 495 23 73
емітента
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 14.04.2014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформаці http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/21231/
show
4. Інформація про аудитора: ТОВ «Аудиторська фірма «Віспер-Аудит»;
код за ЄДРПОУ 21638764, Свідоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктів аудиторської діяльності № 0342, видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 100 від 30 березня 2001 року, чинне до 27 січня 2016 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів
та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
АБ № 000547 від 14.08.2007 року. Строк дії до 27.01.2016 року; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0048 (рішення АПУ
від 23.09.2010 року № 220/4.1) Місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кімн. 401, тел./факс (044) 236 - 48 - 47,
050-312-58-58, електронна пошта: wisperau@ukr.net
5. Інформація про загальні збори в 2013 році :
- Загальні чергові збори акціонерів від 22 березня 2013 року. Кворум —
71.38%. Скликані Наглядовою радою Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК»
(далі — Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в
2012 році. 8. Про внесення змін до Статуту Товариства. 9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

- Позачергові загальні збори акціонерів від 20 вересня 2013 року. Кворум — 72,27%. Скликані Наглядовою радою Товариства. ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК»
(далі — Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про схвалення та/або вчинення правочинів. Результати розгляду
питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку
денному Позачергових загальних Зборів акціонерів рішення прийняті
та затверджені.
6. Інформація про дивіденди: У звязку iз отриманими збитками за
пiдсумками роботи Товариства у 2012-2013 роках дивiденди не
нараховувалися.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Мельниковой Світлани Олексіївни , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ
ОМУ УМВС України в Одеській області 11.06.1996 р., у зв’язку iз закiнченням
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з
06.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.425 %.
- обрано на посаду члена ревізійної комісії Котєльнікову Марину Олексіївну , паспорт серія КЕ № 844611, виданий Ленінським РВ УМВС України
в Одеській області 18.11.1997 р. Посадова особа призначена на термін
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду майстра
цеха, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не
володіє часткою у статутному капіталі Товариства.
- обрано на посаду члена ревізійної комісії Мельникову Світлану Олексіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС
України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду заступника начальника цеху, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.425 %.
Протоколом Ревізійної комісії від 11.04.2014 року відповідно до Статуту
– обрано на посаду Голови ревізійної комісії Мельникову Світлану Олексіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС
України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на
термін 3 роки.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
3.2. Генеральний директор
Сваволя Валерій Петрович

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА»

2.. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470158
3. Місцезнаходження емітента
65091, Одеська область, м.Одеса,
вул. Колонтаївська, 24
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 732-55-99,
048 732-54-69
5. Електронна поштова адреса емітента 02470158@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
www.vdodesa.pjsc.od.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до
вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного
до вимог розділу III цього Положення. Рішення про зміну складу
посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
11.04.2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « ВИДАВНИЧИЙ
ДІМ «ОДЕСА », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни
складу посадових осіб емітента:
- припинено повноваження члена ревізійної комісії Бабінськой Лідії Петрівни , паспорт серія КЕ № 297018, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС
України в Одеській області 04.06.1996 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє
часткою у статутному капіталі Товариства 0.031 %.

ІІ. Основні показники фіна нсово-господарської діяльності
емітента (тис. грн)
Найменування показника
Період
2013р.
2012р.
Усього активів
1 732 635 1 530 560
Основні засоби (за залишковою вартістю)
45 397
48 605
Довгострокові фінансові інвестиції
47 613
20 993
Запаси
830
57
Сумарна дебіторська заборгованість
454 495
589 924
Грошові кошти та їх еквіваленти
6 278
8 980
Власний капітал
502 772
274 273
Статутний капітал
500 000
250 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -249 489 -190 644
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1 150 661 1 099 163
Поточні зобов’язання і забезпечення
79 202
157 124
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-11,769
-1,3896
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-11,769
--1,3896
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
5 000
2 500
Цінні папери власних
загальна
0
0
у відсотках від
0
0
випусків, викуплені
статутного капіталу
протягом звітного
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Генеральний директор ПАТ «УІФК» 	Бобриньов О.В.
Головний бухгалтер ПАТ «УІФК
Качура О.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
2. Код за ЄДРПОУ
24214088
3. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)4676400 (044)4676400
5. Електронна поштова адреса
storozhuk.o.v@kruss.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.kruss.kiev.ua/about/
яка додатково використовується
emitent/
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили припинити достроково повноваження:
•Голови Спостережної ради Банку Черевка Олександра Володимировича;
•Члена Спостережної ради Банку Непочатової Ольги Григорiвни;
•Члена Спостережної ради Банку Ворони Валерiя Михайловича;
•Члена Спостережної ради Банку Гойхмана Михайла Iсааковича.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Черевко Олександр Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), припинено повноваження, як Голови Спостережної ради
Публiчного акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Черевко Олександр Володимирович перебував на посадi з 26.02.2013
по 11.04.2014.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили припинити достроково повноваження:
•Голови Спостережної ради Банку Черевка Олександра Володимировича;
•Члена Спостережної ради Банку Непочатової Ольги Григорiвни;
•Члена Спостережної ради Банку Ворони Валерiя Михайловича;
•Члена Спостережної ради Банку Гойхмана Михайла Iсааковича.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Непочатова Ольга Григорiвна (згоду на розкриття паспортних даних не
надано), припинено повноваження, як Члена Спостережної ради Публiчного
акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Непочатова Ольга Григорiвна перебувала на посадi з 26.02.2013 по
11.04.2014.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили припинити достроково повноваження:
•Голови Спостережної ради Банку Черевка Олександра Володимировича;
•Члена Спостережної ради Банку Непочатової Ольги Григорiвни;
•Члена Спостережної ради Банку Ворони Валерiя Михайловича;
•Члена Спостережної ради Банку Гойхмана Михайла Iсааковича.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Ворона Валерiй Михайлович (згоду на розкриття паспортних даних не
надано), припинено повноваження, як Члена Спостережної ради Публiчного
акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Ворона Валерiй Михайлович перебував на посадi з 26.02.2013 по
11.04.2014.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили припинити достроково повноваження:
•Голови Спостережної ради Банку Черевка Олександра Володимировича;
•Члена Спостережної ради Банку Непочатової Ольги Григорiвни;
•Члена Спостережної ради Банку Ворони Валерiя Михайловича;
•Члена Спостережної ради Банку Гойхмана Михайла Iсааковича.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
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Гойхман Михайло Iсаакович (згоду на розкриття паспортних даних не
надано), припинено повноваження, як Члена Спостережної ради Публiчного
акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Гойхман Михайло Iсаакович перебував на посадi з 26.02.2013 по
11.04.2014.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили обрати Спостережну раду Банку у наступному складi:
•Ворона Валерiй Михайлович;
•Маленко Наталiя Вiкторiвна;
•Непочатова Ольга Григорiвна;
•Прокопчук Алла Володимирiвна;
•Черевко Олександр Володимирович.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Ворону Валерiя Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних не
надано), обрано на посаду Члена Спостережної ради Публiчного
акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Ворону Валерiя Михайловича обрано на посаду Члена Спостережної
ради Банку строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займав такi
посади: директор.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили обрати Спостережну раду Банку у наступному складi:
•Ворона Валерiй Михайлович;
•Маленко Наталiя Вiкторiвна;
•Непочатова Ольга Григорiвна;
•Прокопчук Алла Володимирiвна;
•Черевко Олександр Володимирович.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Маленко Наталiю Вiкторiвну (згоду на розкриття паспортних даних не
надано), обрано на посаду Члена Спостережної ради Публiчного
акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Маленко Наталiю Вiкторiвну обрано на посаду Члена Спостережної
ради Банку строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займала такi
посади: провiдний юрисконсульт, головний юрисконсульт, заступник начальника управлiння, начальника вiддiлу, начальника управлiння, заступник директора департаменту, директор департаменту.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили обрати Спостережну раду Банку у наступному складi:
•Ворона Валерiй Михайлович;
•Маленко Наталiя Вiкторiвна;
•Непочатова Ольга Григорiвна;
•Прокопчук Алла Володимирiвна;
•Черевко Олександр Володимирович.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Непочатову Ольгу Григорiвну (згоду на розкриття паспортних даних не
надано), обрано на посаду Члена Спостережної ради Публiчного
акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Непочатову Ольгу Григорiвну обрано на посаду Члена Спостережної
ради Банку строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займала такi
посади: директор департаменту.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили обрати Спостережну раду Банку у наступному складi:
•Ворона Валерiй Михайлович;
•Маленко Наталiя Вiкторiвна;
•Непочатова Ольга Григорiвна;
•Прокопчук Алла Володимирiвна;
•Черевко Олександр Володимирович.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Прокопчук Аллу Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних
не надано), обрано на посаду Члена Спостережної ради Публiчного
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акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Прокопчук Аллу Володимирiвну обрано на посаду Члена Спостережної
ради Банку строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв займала такi
посади: директор департаменту.
11 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА
РУСЬ» вирiшили обрати Спостережну раду Банку у наступному складi:
•Ворона Валерiй Михайлович;
•Маленко Наталiя Вiкторiвна;
•Непочатова Ольга Григорiвна;
•Прокопчук Алла Володимирiвна;
•Черевко Олександр Володимирович.
Пiдставою прийняття рiшення є необхiднiсть форумування повного
складу Спостережної ради Банку, шляхом кумулятивного голосування.
Черевка Олександра Володимировича (згоду на розкриття паспортних
даних не надано), обрано на посаду Голови Спостережної ради Публiчного

акцiонерного товаритсва «Банк «Київська Русь», часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб викликанi необхiднiстю формування
повного складу Спостережної ради Банку.
Черевка Олександра Володимировича обрано на посаду Голови Спостережної ради Банку строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв зай
мав такi посади: голова облдержадмiнiстрацiї, губернатор, Голова Спостережної ради.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

обрано членом Наглядової ради Халiмона Вячеслава Iвановича (паспорт серiя КН №050597 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл. 26.12.1995р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв - член Наглядової ради ПАТ «Електромотор», директор ТОВ «Ексiмелектро»;
обрано членом Наглядової ради Кулiкову Раїсу Володимирiвну (паспорт КН №701303 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл. 29.07.1998р.) термiном на 3 роки. Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв -провiдний iнженер з нормування працi МСЦ ПАТ
«Електромотор».
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2014р.(протокол №29):
припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Рудько Вiри
Євменiвни (паспорт серiя КН №210967 виданий Октябрським РВ ПМУ
УМВС України в Полтавськiй обл. 09.10.1996р.). Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента, перебувала на зазначенiй посадi з
15.07.1995р.;
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Рiй Ольги Павлiвни
(паспорт серiя КО №295283 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл. 04.01.2002р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, перебувала на зазначенiй посадi з 05.04.2000р.;
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кулiкової Раїси
Володимирiвни (паспорт серiя КН №701303 виданий Октябрським РВ ПМУ
УМВС України в Полтавськiй обл. 29.07.1998р.). Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента, перебувала на зазначенiй посадi з 05.04.2000р.
Рiшення про припинення повноважень Ревізійної комісії прийняте в
зв»язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2014р.(протокол №29):
обрано головою Ревiзiйної комiсiї Рудько Вiру Євменiвну (паспорт серiя
КН №210967 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл. 09.10.1996р.) термiном на 3 роки. Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв - голова Ревiзiйної комiсiї, бухгалтер-ревiзор
ПАТ «Електромотор». Голову Ревiзiйної комiсiї обрано членами Ревiзiйної
комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної
комiсiї (протокол №1 вiд 10.04.2014р.);
обрано членом Ревiзiйної комiсiї Ткач Марину Геннадiївну (паспорт
серiя КО №641921 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй
обл. 19.05.2006р.) термiном на 3 роки.Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5-и рокiв -економiст економiчного вiддiлу ПАТ «Електромотор»;
обрано членом Ревiзiйної комiсiї Колiсник Марину Миколаївну (паспорт
КН №143942 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
30.05.1996р.) термiном на 3 роки.Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх
5-и рокiв - бухгалтер КП «Палац дозвiлля», бухгалтер, начальник бюро,
провiдний бухгалтер ПАТ «Електромотор».
Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Сурмач В. М.
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
11.04.2014

ПАТ «ЕЛЕКТРОМОТОР»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне
товариство «Електромотор»
2. Код за ЄДРПОУ
05757966
3. Місцезнаходження
36008, м.Полтава,
вул.Фрунзе,155
4. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 63-32-46 ( 0532)
63-65-33
5. Електронна поштова адреса
emplan@elmotor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
www.elmotor.com.ua
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2014р.( протокол №29):
припинено повноваження голови Наглядової ради ПАТ «Електромотор»
Кожемяко С.Д. (паспорт серiя КО №010506 виданий Октябрським РВ ПМУ
УМВС України в Полтавськiй обл. 17.12.1999р.). Володiє 66,1879% статутного капiталу емiтента, перебував на зазначенiй посадi з 16.10.2007р.;
припинено повноваження члена Наглядової ради Кожемяко В.С.(паспорт
серiя ММ №128218 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 18.02 1999р.) Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, перебував на зазначенiй посадi з 16.10.2007р.;
припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Електромотор» В»язовського В.М.(паспорт серiя КН №230138 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 20.08.1996р.). Володiє
0,0067% статутного капiталу емiтента, перебував на зазначенiй посадi з
29.03.2012р.;
припинено повноваження члена Наглядової ради Халiмона В.I. (паспорт серiя КН №050597 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл. 26.12.1995р.).Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє, перебував на зазначенiй посадi з 29.03.2012р.
Пiдстава дострокового припинення повноважень членів Наглядової
ради - рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2014р.
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд10.04.2014р. (протокол №29):
обрано головою Наглядової ради Кожемяко Сергiя Дмитровича (паспорт серiя КО №010506 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в
Полтавськiй обл. 17.12.1999р.) термiном на 3 роки. Володiє 66,1879% статутного капiталу емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв- голова Наглядової ради ПАТ «Електромотор»;
обрано членом Наглядової ради Кожемяко Всеволода Сергiйовича
(паспорт серiя ММ №128218 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл. 18. 02. 1999р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв – член Наглядової ради ПАТ «Електромотор», президент ТОВ «КОМПАНIЯ АГРО-ТРЕЙД»;
обрано членом Наглядової ради В»язовського Вiталiя Миколайовича
(паспорт серiя КН №230138 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України
в Полтавськiй обл. 20.08.1996р.) термiном на 3 роки. Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв- член Наглядової ради, головний метролог
ПАТ «Електромотор»;

2. Найменування посади
Голова Правлiння

(підпис)
М.П.

Братко Вiктор Iванович
(ініціали та прізвище керівника)
14.04.2014
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників»
Річна інформація емітента за 2013 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство
«Завод напівпровідників»
1.2. Організаційно-правова форма — Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента — Україна, 69600, Запоріжжя, Теплична, 16
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 31792555
1.5. Міжміський код та телефон — (061)214-85-03
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію http://scplant.at.ua/1.html
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності:
ПП «Аудиторська фірма «ІЛІС»,   69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна
буд. 26, ЄДРПОУ 23288311, свідоцтво  про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів 1038, рішення АПУ від 26.01.01 № 98.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
4 790 629
4 841 426
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3 193 313
2 998 919
Довгострокові фінансові інвестиції
22 171
22 171
Запаси
183 673
287 400
Сумарна дебіторська заборгованість
691 709
588 974
Грошові кошти та їх еквіваленти
723
6 981
Власний капітал
283 149
282 928
Статутний капітал
63 571
63 571
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 213 741)
(794 735)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
4 528 944
4 065 704
Поточні зобов’язання і забезпечення
1 128 706
1 223 958
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(1,65)
(1,46)
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
(1,65)
(1,46)
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
254 284 000 254 284 000
Цінні папери власних загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
0
0
протягом звітного
статутного капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

ральним директором товариства та узгоджено з Наглядовою радою. На
Загальних зборах розглядалися наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Прийняте рішення: 1. Обрати лічильну комісії в складі: Голова — Шевцов Володимир Миколайович.
2. Затвердження звіту Генерального директора про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності та про баланс Товариства за 2012 рік.
Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та про баланс Товариства за
2012 рік.
4. Затвердження річних результатів фінансового-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та балансу Товариства за 2012 рік.
Прийняте рішення: Затвердити річні результати фінансовогогосподарської діяльності Товариства за 2012 рік та баланс товариства за
2012 рік.
5. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття
збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
Прийняте рішення: Затвердити порядок покриття збитків, а саме: збитки
за 2012 рік покрити прибутками майбутніх періодів.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства
на 2013 рік.
7.Надання згоди щодо встановлення ліміту заборгованості за Генеральною кредитною угодою від 03.03.2009 №151109N2 укладеною між
ПрАТ «Завод напівпровідників» та АТ «Укрексімбанк» у розмірі екв.
2 500 000 000,00 грн.
Прийняте рішення: Погодити встановлення за Генеральною кредитною
угодою від 03.03.2009 №151109N2 укладеною між ПрАТ «Завод напівпровідників» та АТ «Укрексімбанк» ліміту заборгованості у розмірі екв.
2 500 000 000,00 грн.
Пропозицій, щодо переліку питань порядку денного від акціонерів не
надходили.
Акцiонери Товаритсва були вчасно повiдомленнi про порядок денний,
час та мiсце проведення Загальних зборiв акцiонерiв шляхом надiслання
рекомендованих листiв в строк (за 30 днiв), згiдно чинного законодавства
України. У вiдповiдностi до Закону України «Про акціонерні товариства»
повідомлення про проведення Загальних зборiв було опублiковано в
офiцiйному виданні Вiдомостi НКЦПФР. Вiдповiдно до законодавства попередньо ознайомитися з матерiалами порядку денного мали можливiсть
всi бажаючi iз числа акціонерів. На Загальних зборах розглядалися питання приведення Статуту Товариства та його внутрішніх положень у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства». Рiшення було прийнято з усiх
питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

5. Інформація про загальні збори
17.04.2013 р. відбулися чергові Загальні збори акціонерів товариства.
Рiшення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Гене-

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор
Ю.В. Реков

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОБРОПIЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОПIЛЬСЬКИЙ
КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
2. Код за ЄДРПОУ
00957465
3. Місцезнаходження
85004, Донецька обл., м. Добропiлля,
вул. Крупської, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та
(06277) 2-53-32, (06277) 2-53-32
факс
5. Електронна поштова адреса
yu.efimov@mhp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://00957465.smida.gov.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Голова Правлiння Цикiн Андрiй Андрiйович (паспорт:
серiя ВС № 044159 виданий Добропiльським МРВ УМВС України в
Донецькiй областi 04 листопада 1999 року) звiльнена за власним бажан-
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ням 13.04.2014 р. На дату прийняття рiшення акцiями Товариства не
володiла. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.08.2013р. по
13.04.2014 р. Рiшення про змiни в персональному складi було прийнято
13.04.2014 р. на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «ДОБРОПIЛЬСЬКИЙ КХП»
(Протокол №5 вiд 13.04.2014 р.)
Посадова особа Голова Правлiння Боровик Олег Владиславович (паспорт: серiя ВЕ № 909085 виданий Київським РВ ДМУУМВС України в
Донецькiй обл. 17 червня 2003 року) призначена з 14.04.2014 р. На дату
прийняття рiшення акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу:
3 роки. Останнi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв:
особа не надала згоду на розкриття даної iнформацiї. Рiшення про змiни в
персональному складi було прийнято 13.04.2014 р. на засiданнi Наглядової Ради ПАТ «ДОБРОПIЛЬСЬКИЙ КХП» (Протокол №5 вiд 13.04.2014 р.).
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Боровик Олег Владиславович
Голова Правлiння
(ініціали та прізвище керівника)
14.04.2014
(дата)

№72, 15 квітня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Публічне акціонерне
товариство «Роменське підприємство «Агротехсервіс»
Повне найменування емітента:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14007336
Місце знаходження емітента: 42004. Сумська область, м. Ромни,
вул. Полтавська, 121
Міжміський код, телефон та факс емітента: (05448)7-74-86
Електронна поштова адреса: vat _14007336@aft.org.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
Текст повідомлення.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення загальних зборів акціонерів
від 11.04.2014 року, протокол №1) з посади голова наглядової ради Свірського Геннадія Анатолійовича (паспорт МА 145227, виданий Роменським
МРВ УМВС України в Сумській області від 25.06.1996 р.) Посадова особа
володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 7,8659%. На зазначеній посаді перебував з 2007 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціонерів
від 11.04.2014 року, протокол №1) з посади члена наглядової ради Саган
Петра Павловича (паспорт MB 045745 виданий Роменським МРВ УМВС
України в Сумській області від 24.05.2002 р.) Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 7,8546 %. На зазначеній посаді перебував з 2007 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціонерів
від 11.04.2014 року, протокол №1) з посади члена наглядової ради Солошенка Володимира Сергійовича ( паспорт МА 661893 виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області від 16.06.1999р.) Посадова особа володіє
часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,2386 %. На зазначеній посаді перебував з 1998 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 року, протокол №1) на посаду голови наглядової ради
Свірського Геннадія Анатолійовича (паспорт МА 145227, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від 25.06.1996 р.) Посадова
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 7,8659%. Обіймає
посаду заступника директора ТОВ «Агрофірма «Біловоди». Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 року, протокол №1) на посаду члена наглядової ради
Саган Петра Павловича ( паспорт MB 045745 виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області від 24.05.2002 р.) Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 7,8546%. Обіймає посаду директора ТОВ «Гадячсир». Посадову особу обрано терміном на З роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 року, протокол №1) на посаду члена Наглядової ради
Солошенка Володимира Сергійовича (паспорт МА 661893 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від 16.06.1999р.) Посадова
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,2386%. Обіймає
посаду начальника відділу. Посадову особу обрано терміном на З роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення загальних зборів акціонерів
від 11.04.2014 року, протокол №1) з посади голови ревізійної комісії Реву
Михайла Олексійовича (паспорт виданий Роменським МРВ УМВС України
в Сумській області від 26.06.2001 p.). Посадова особа володіє часткою в
статутному капітані в розмірі 0,0314%. На займаній посаді перебував з
2011 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення загальних зборів акціонерів
від 11.04.2014 року, протокол №1) з посади члена ревізійної комісії Чепурко
Лілію Миколаївну (паспорт МА 446251, виданий Роменським МРВ УМВС
України в Сумській області від 12.03.1998 р.) Посадова особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0314%. На займаній посаді перебувала з 2011 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 року, протокол №1) на посаду голови ревізійної комісії
Реву Михайла Олексійовича (паспорт виданий Роменським МРВ УМВС
України в Сумській області від 26.06.2001 р.) Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0314%. Обіймає посаду інженера. Посадову особу обрано терміном на З роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2014 року, протокол №1) на посаду члена ревізійної комісії
Чепурко Лілію Миколаївну (паспорт МА 446251, виданий Роменським МРВ
УМВС України в Сумській області від 12.03.1998 р.) Посадова особа воло-

діє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0314 %. Обіймає посаду бухгалтера — касира. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3) з
посади голови правління Клименка Володимира Вікторовича ( паспорт МА
645961 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від
17.05.1999 р.) Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,6353 %. На займаній посаді перебував з 1998 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3) з
посади заступника голови правління Кривушу Віктора Павловича (паспорт
МА 487870 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від
28.05.1998 року). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в
розмірі 0,0314%. На займаній посаді перебував з 2007 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року (Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3) з
посади члена правління Слатвицького Василя Степановича (паспорт MB
445571 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від
17.08.2010 року). Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. На займаній посаді перебував з 2007 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3) з
посади члена правління головного бухгалтера Більченко Людмилу Миколаївну (паспорт MB 046531 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від 07.06.2002 р.) Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На займаній посаді перебуває з 2008 року.
Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Звільнено 11.04.2014 року ( Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3) з посади члена правління Бойко Ніну Андріївну (паспорт МА 483304 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від 11.05.1998 р.) Посадова
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0314%. На займаній
посаді перебувала з 2011 року. Причина звільнення — закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3) на посаду голови правління Клименка Володимира Вікторовича (паспорт МА
645961 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від
17.05.1999 р.) Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі
0,6353 %. Обіймає посаду голови правління. Посадову особу обрано терміном
на З роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Признаною 11.04.2014 року (Згідно рішення Наглядової ради ПА’Г «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3)
на посаду заступника голови правління Кривушу Віктора Павловича (паспорт МА 487870 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від 28.05.1998 року). Посадова особа володіє часткою в статутному
капіталі в розмірі 0,0314%. Обіймає посаду заступника голови правління.
Посадову особу обрано терміном на З роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3)
на посаду члена правління головного бухгалтера Більченко Людмилу Миколаївну (паспорт MB 046531 виданий Роменським МРВ УМВС України в
Сумській області від 07.06.2002 р.) Посадова особа часткою в статутному
капіталі емітента не володіє. Обіймає посаду головного бухгалтера. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3)
на посаду члена правління Бойко Ніну Андріївну (паспорт МА 483304 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від 11.05.1998 р.)
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0314%.
Обіймає посаду секретаря. Посадову особу обрано терміном на 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Призначено 11.04.2014 року (Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» від 11.04.2014 року протокол №3)
на посаду члена правління Слатвицького Василя Степановича (паспорт
MB 445571 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області від
17.08.2010 року). Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. Обіймає посаду начальника підрозділу АТП. Посадову особу
обрано терміном на З роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Голова правління
В.В. Клименко
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія «Київська русь»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Київська
русь»
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне Акціонерне Товариство
«Страхова компанія «Київська
русь»
1.2 Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
емітента
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31171581
емітента
1.4 Місцезнаходження емітента
03035, м.Київ, пл.Соломянська 2,
оф.703
1.5 Міжміський код, телефон та факс (044) 244 05 71 (044) 244 05 71
емітента
1.6 Електронна поштова адреса
krus@krus.kiev.ua
емітента
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.krus.kiev.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
1.8 Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

2. Текст повідомлення
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято
рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади голови Наглядової Ради Товариства Устича Ігоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода не надана). Термiн перебування на посадi голови Наглядової
Ради Товариства — з 19.02.2013р.-14.04.2014р. Частка у статутному
капiталi Товариства складає 9,8333%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято
рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядової Ради Товариства Зінякову Наталію Сергіївну(на розкриття паспортних
даних згода не надана). Термiн перебування на посадi члена Наглядової
Ради Товариства — з 19.02.2013р.-14.04.2014р. Частка у статутному
капiталi Товариства складає 9,8333%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято
рiшення про припинення повноважень/звiльнено з посади члена Наглядо-

вої Ради Товариства Братко Віктора Івановича(на розкриття паспортних
даних згода не надана). Термiн перебування на посадi члена Наглядової
Ради Товариства — з 19.02.2013р.-14.04.2014р. Частка у статутному
капiталi Товариства складає 41,0005%. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), прийнято
рiшення про призначення на посаду члена Наглядової Ради Товариства
терміном на три роки — Братко Вiктора Iвановича (на розкриття паспортних даних згода не надана). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займала особа протягом останніх
п’яти років — Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь». Володіє часткою в розмірі 41,0005% статутного капіталу емітента.
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято
рiшення про призначення на посаду члена Наглядової Ради Товариства
терміном на три роки — Борисову Олену Анатоліївну, (на розкриття паспортних даних згода не надана). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, яки займала особа протягом останніх п’яти років — начальник секретаріату ПАТ «Банк «Київська Русь». Володіє часткою в розмірі 9,8333%. статутного капіталу емітента.
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято
рiшення про призначення на посаду Голови Наглядової Ради Товариства
терміном на три роки — Сторожук Ольгу Валеріївну, (на розкриття паспортних даних згода не надана). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Iншi посади, яки займала особа протягом останніх п’яти років — провідний юрисконсульт та начальник управління
ПАТ «Банк «Київська Русь». Володіє часткою в розмірі 9,8333%. статутного капіталу емітента.
14.04.2014р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська
Русь»(що оформлене протоколом № 25 вiд 14.04.2014р.), було прийнято
рiшення про передачу повноважень Ревізора Товариства терміном на три
роки — аудитору ПрАТ «СК «Київська Русь» Товариству з обмеженою відповідальністю «Аудиторській фірмі «Арніка», (свідоцтво № 1099 видано на
підставі Рішення Аудиторської палати України від 21.01.2001р. №98.). Не
володіє часткою статутного капіталу емітента.
Голова правлiння Кулак Олександр Григорович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління «ПрАТ «СК «Київська Русь»
Кулак О.Г.
14.04.2014р.

Публічне акцiонерне товариство «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство
«Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
2.Код за ЄДРПОУ: 35328439
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, м. Кременчук, вул.Київська, 85
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» (протокол від 11.04.2014 р.)
у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято
рішення обрати Наглядову раду ПАТ «ККУ «Кварц» строком на 3 роки (до
проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
- член Наглядової ради Легкий Іван Семенович (КН № 642447, 19.05.1998,
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.). На посаді перебував з 30.03.2011 р. по 10.04.2014 р. Розмір пакета акцій — 170 акцій, що
становить 1,0915% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займав наступні посади: з 01.05.2009 р. по 29.04.2011р. — ЗАТ «ККУ «Кварц», головний механік кар’єроуправління, з 29.04.2011р. по теперішній час — ПАТ
«ККУ «Кварц», головний механік кар’єроуправління; з 30.03.2011 р. Голова
Наглядової ради ЗАТ «ККУ «КВАРЦ»;
- член Наглядової ради Абрамик Володимир Ярославович (КО № 944216,
05.12.2013, Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській
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області). На посаді перебував з 30.03.2011 р. по 10.04.2014 р. Розмір пакета
акцій — 1377 акцій, що становить 8,84% в статутному капіталі емітента.
Останні 5 р. займав наступні посади: з 01.05.2009 р. по 29.04.2011р. —
ЗАТ «ККУ «Кварц», заступник директора з маркетингу та збуту, з 29.04.2011р.
по теперішній час — ПАТ «ККУ «Кварц», заступник директора з маркетингу
та збуту, з 30.03.2011 р. — член Наглядової ради ЗАТ «ККУ «КВАРЦ»;
- член Наглядової ради Радченко Анатолій Iванович (КН № 785747,
24.11.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.). На
посаді перебував з 30.03.2011 р. по 10.04.2014 р. Розмір пакета акцій — 155
акцій, що становить 0,995% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займав наступні посади: з 01.05.2009 р. по 29.04.2011р. — ЗАТ «ККУ «Кварц»,
начальник транспортного цеху, з 29.04.2011р. по теперішній час — ПАТ «ККУ
«Кварц», начальник транспортного цеху, з 30.03.2011 р. — член Наглядової
ради ЗАТ «ККУ «КВАРЦ»;
- член Наглядової ради Кушнiренко Дмитро Миколайович (КН № 536981,
09.01.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.). На
посаді перебував з 30.03.2011 р. по 10.04.2014 р. Розмір пакета акцій —
150 акцій, що становить 0,96% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р.
займав наступні посади: з 05.05.2009р. по 29.04.2011р. — ЗАТ «ККУ
«Кварц», заступник директора з охорони праці та техніки безпеки, з
29.04.2011р. по теперішній час — ПАТ «ККУ «Кварц», заступник директора
з охорони праці та техніки безпеки; з 30.03.2011 р. — член Наглядової ради
ЗАТ «ККУ «КВАРЦ»;
- член Наглядової ради Обiщенко Олег Миколайович (КН № 596352,
10.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.). На
посаді перебував з 30.03.2011 р. по 10.04.2014 р. Розмір пакета акцій —
20 акцій, що становить 0,128% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р.
займав наступні посади: з 01.05.2009р. по 29.04.2011р. — ЗАТ «ККУ «Кварц»,
монтер колії, з 29.04.2011р. по теперішній час — ПАТ «ККУ «Кварц», монтер
колії; з 30.03.2011 р. — член Наглядової ради ЗАТ «ККУ «КВАРЦ».
Рішенням Наглядової ради Публічного акцiонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» ( протокол №4 від 11.04.2014 р.):
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
обрано Головою Наглядової ради Легкого Івана Семеновича (КН
№ 642447, 19.05.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.) строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів).
Розмір пакета акцій — 170 акцій, що становить 1,0915% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. займав наступні посади: з 01.05.2009 р. по
29.04.2011р. — ЗАТ «ККУ «Кварц», головний механік кар’єроуправління, з
29.04.2011р. по теперішній час — ПАТ «ККУ «Кварц», головний механік
кар’єроуправління; з 30.03.2011 р. Голова Наглядової ради ЗАТ «ККУ «КВАРЦ».
Всі обрані посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльносɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɊȿɆȾȿɌȺɅɖª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©Ɋɟɦɞɟɬɚɥɶª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥɢɰɹ Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞ
ɫɶɤɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚLQIR#UHPGHWDOFRPXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀUHPGHWDOFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚ ɞɚɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ 
ɪɨɤɭɩɪɢɩɢɧɢɥɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɡɚɤLɧɱɟɧɧɹɦʀɯɬɟɪɦLɧɭɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼɚɥɟɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɩɨɫɚɞɨɜɚ
ɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ȼɨɥɨɞɿɽ
ɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢ
ɧɟɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɟɥɟɠɢɤ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ Ⱥɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɑɥɟɧ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɥɢɦɨɜɫɶɤɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɚɥɟɪLʀɜɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨ
ɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ Ⱥɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟ
ɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
ɊɟɜLɡɨɪ ɋɚɥɚɯɟɬɞɿɧɨɜɚ Ɍɟɬɹɧɚ Ⱥɛɪɚɪɿɜɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɌȿɏɇɈɅɈȾɀȱɁª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ Ɍɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª ɤɨɞ
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɅɟɧɿɧɚɛɭɞɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ɟɦɿɬɟɧɬɚ PW#DFDGHP\LQXD ɚɞɪɟɫɚ
ɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ PWSURHPLWHQWLQIR ɜɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡª ɞɚɥɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞ
 ɪ ɛɧ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ  ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɡɚɹɜɢ
Ɋɭɞɟɧɤɨ ɌɆ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤ ɱɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɩɪɢ
ɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɥɟɧ
Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢȺɧɬɨɧɨɜɋɟɪɝɿɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄʋ
ɜɢɞɚɧɢɣɪɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛ
ɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɦɿɫɹɰɿɜɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɌɚɪɚ
ɧɨɜɚɈɤɫɚɧɚɘɪɿʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣɪɀɨɜɬɧɟɜɢɦ
ɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧɿɣɩɨ
ɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɜɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɊɭɞɟɧɤɨɌɟɬɹɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪɿʀȺɄʋɜɢɞɚɧɢɣɋɚɦɚɪɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟ
ɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɦɿɫɹɰɿɜɈɛ
ɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɊɚɞɭɜɧɨɜɨɦɭɫɤɥɚɞɿɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɫɿɛ
ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ Ⱥɧɬɨɧɨɜ ɋɟɪɝɿɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ ʋ
ɜɢɞɚɧɢɣɪɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛ
ɥɚɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚȺɫɨɰɿɚɰɿʀ©ɊɎɋª

ті, не мають.
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( дата )
ɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ Ⱥɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪɨɤɭɩɨɪɨɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɹɤɿɜɿɞɛɭɥɢɫɶɪɨɤɭ ɩɪɨɬɨ
ɤɨɥʋɛɧɜɿɞɪɨɤɭ ɨɛɪɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛ
ɑɥɟɧɿɜɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɬɟɪɦɿɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɿ
 ɪɿɤ ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɞɨ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɿɱɧɢɯ  ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭ
Ɇɚɪɬɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ȼɚɥɟɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ
ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ȼɨɥɨɞɿɽ  ɚɤɰɿɣ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɇɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬL ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜL ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜL ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ ɦɚɽ Ɉɛɪɚɧɢɣ
ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ʋɛɧ ɜɿɞ  ɪɨɤɭ  ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɩɨɫɚɞɚ ± ɝɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ
ɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɇɟɥɟɠɢɤ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɆɢɯɚɣɥLɜɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  Ⱥɤɰɿɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ±
ɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ʉɥɢɦɨɜɫɶɤɚ Ɍɟɬɹɧɚ ȼɚɥɟɪLʀɜɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɚɞɚɥɚ ɡɝɨɞɢ ɧɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  Ⱥɤɰɿɹɦɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ±
ɱɥɟɧɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɬɟɪɦɿɧɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɫɚɞɿɪɿɤɚɥɟɧɟ
ɦɟɧɲɟɧɿɠɞɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɿɱɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɡɝɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɫɬɚɬɭɬɭ
ɋɚɥɚɯɟɬɞɿɧɨɜɚɌɟɬɹɧɚȺɛɪɚɪɿɜɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡ
ɤɪɢɬɬɹɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯɞɚɧɢɯ ȺɤɰɿɹɦɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞɿɽɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬL
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɉɨɩɟɪɟɞɧɹɩɨɫɚɞɚ±ɪɟɜɿɡɨɪɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȾɟɪɤɚɱȺɧɞɪɿɣȾɦɢɬɪɨɜɢɱɪ
ɝɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪȺɌ©ɆɌªȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɿɞɪȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɨɛɪɚɧɨ
ȺɧɬɨɧɨɜɚɋɆɧɚɫɬɪɨɤɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɊɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɌɚɪɚɧɨɜɚ
Ɉɤɫɚɧɚ ɘɪɿʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ɀɨɜɬɧɟɜɢɦ Ɋȼ
ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ
ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɽɫɬɪɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɮɚɯɿɜɰɹɁȺɌ©ɘɧɿɜɟɪɫɚɥɋɟɤ¶ɸɪɿɬɿɡªɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɉɪȺɌ©ɘɄ©ɉɪɚɜɨ
ɡɚɯɢɫɬȱɧɜɟɫɬªɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȽɥɚɡɭɧɨɜɚɈɥɟɧɚȯɜɝɟɧɿʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ
ȺɄ ɜɢɞɚɧɢɣ ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɢɦ Ɇȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɪɨɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɡɚɫɬɭɩɧɢ
ɤɚɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɜɿɞɞɿɥɭɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨɡɚɜɨɞɭȾɉȼɈ©ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɣɡɚɜɨɞªɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɬɨɪɝɿɜɥɿɌȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨ
ɞɿɬɿªɞɢɪɟɤɬɨɪɚɉȺɌ©ȻȽɉª ɫɭɦɿɫɧ ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨ
ɜɚɠɟɧɶɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɨɧɰɹɋɟɪɝɿɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿ
ɜɢɞɚɧɢɣɪȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚȾɨɧɰɹɋɆɉɟ
ɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜɿɪɨɤɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫ
ɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɨɛɪɚɬɢ
ɫɬɪɨɤɨɦɧɚɪɨɤɢɊɟɜɿɡɨɪɨɦȾɨɧɰɹɋɟɪɝɿɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿ
ɜɢɞɚɧɢɣɪȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜ
ɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɜɿɞɞɿɥɭɡɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɮɨɧɞɿɜɉɪȺɌɄɍȺ©Ⱥɤɚɞɟ
ɦɿɹȱɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫªȼɫɿɡɚɡɧɚɱɟɧɿɜɢɳɟɨɫɨɛɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉɪȺɌ©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡªɎɟɳɟɧɤɨɇȺɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥLɱɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɊLɜɧɟɜɭɥɆɚɤɚɪɨɜɚ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚSROLVV\DKOLE#HPLWHQWQHWXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀZZZSROLVV\DKOLESDWXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
 ɪɨɤɭ ɪLɲɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪLɜ ɚɤɰLɨɧɟɪLɜ ɉȺɌ ©ɉɨ
ɥɿɫɫɹɯɥɿɛª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ ɜLɞ  ɪ  ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ±  ɬɪɢ 
ɪɨɤɢɧɚɩɨɫɚɞɢ
ȽɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɨɪɨɛɤɭȼɿɤɬɨɪɿɸȼɿɤɬɨɪɿɜɧɭɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɿɹ
ɋɊʋɜɢɞɚɧɢɣɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɦɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɊɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɡ
ɟɤɨɧɨɦLɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɧɚɉȺɌ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨ
ɫɚɞɭɝɨɥɨɜɢɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ɇɭɞɪɢɤ Ɉɥɟɝɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿʀ
ɆȿʋɜɢɞɚɧɢɣɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɊɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɿɧɠɟɧɟɪɚɧɚɉȺɌ©ɉɨɥɿɫ
ɫɹɯɥɿɛª ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛɿɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɱɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʌɟɜɱɟɧɤɨ ȱɪɢɧɭ ɋɬɟɩɚɧɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ
ɋɊʋɜɢɞɚɧɢɣɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɊɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧLɯ ɩ¶ɹɬɢ ɪɨɤLɜ ɨɛLɣɦɚɥɚ ɩɨɫɚɞɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜLɞɞLɥɭ ɤɚɞɪLɜ ɧɚ ɉȺɌ
©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
ɑɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɄɨɪɨɛɤɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɎɟɞɨɪɨɜɢɱɚɩɚɫɩɨɪɬ
ɫɟɪɿʀɋɊʋɜɢɞɚɧɢɣɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɊɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɪɜɨɥɨɞLɽɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩLɬɚɥɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɪɨ
ɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜLɞɞLɥɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ
ɧɚɉȺɌ©ɉɨɥLɫɫɹɯɥLɛªɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
 ɑɥɟɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ Ʉɢɪɟɹ Ɇɢɤɨɥɭ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ
ɋɊʋɜɢɞɚɧɢɣɊɿɜɧɟɧɫɶɤɢɦɆȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜɊɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣɨɛɥ
ɪɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩLɬɚɥLɟɦLɬɟɧɬɚɧɟɜɨɥɨɞLɽɽɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪLɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɦ ɊLɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧ
ɧɹɦɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧLɯɩ¶ɹɬɢɪɨɤLɜɨɛLɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥLɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦLɤɢɦLɫɬɚɜɊLɜɧɟɧɫɶɤLɣɦLɫɶɤLɣɪɚɞLɡɚɚɞɪɟɫɨɸɦɊLɜɧɟɜɭɥɋɨ
ɛɨɪɧɚɚɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɱɥɟɧɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜ
ȼɫɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇɚɝɨɪɧɸɤȼLɤɬɨɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©Ɍɟɪɚȱɧɜɟɫɬª ɤɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
 ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ Ʌɟɧɿɧɚ
ɛɭɞ  ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ    ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚWHUDBLQYHVW#DFDGHP\LQXDɚɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧ
ɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀ WHUDLQYHVWSURHPLWHQWLQIR ɜɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɊɿɲɟɧɧɹɨɞɧɨɨɫɨɛɨɜɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɚɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨ
ɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ɍɟɪɚȱɧɜɟɫɬª ɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɪɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɪɿɲɟɧɧɹɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɚɝɥɹɞɨ
ɜɨʀɊɚɞɢɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹʀʀɭɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞɿɑɥɟɧ Ƚɨɥɨɜɚ 
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɋɢɪɨɬɚ Ɍɟɬɹɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ ɜɢɞɚɧɢɣ
ɪɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫ
ɬɿ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±Ƚɚɧɠɚȼɿɬɚ
ɥɿɣȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞ
ɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢəɫɬɪɟɦɫɶɤɢɣɈɥɟɝȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ɜɢɞɚɧɢɣ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɉɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢ
ɈɛɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜɨɦɭɫɤɥɚɞɿɜ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɪɶɨɯɨɫɿɛɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɘɞɿɧɚɈɥɟɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ
ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɢɦ Ɋȼ ɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɩɨɫɚɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɉȺɌ©ɎȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚªȼɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɜɿɞ  ɪ ɘɞɿɧɭ
ɈɈɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɧɚɫɬɪɨɤɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɊɑɥɟɧ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ȽɚɧɠɚȼɿɬɚɥɿɣȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣ
 ɪ Ⱥɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɦɟɧɟɞɠɟɪɚɡɚɞɦɿɧɿ
ɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɉɪȺɌɄɍȺ©Ⱥɤɚ
ɞɟɦɿɹ ȱɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫª ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ əɫɬɪɟɦɫɶɤɢɣ Ɉɥɟɝ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ
ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨ
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢ
ɜɨɞɿɹ ɟɤɫɩɟɞɢɬɨɪɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚəɧɨɜ
ɫɶɤɨɝɨ ȼɚɞɢɦɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɆ ɜɢɞɚɧɢɣ 
ɪ Ⱥɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦ Ɋȼ ȾɆɍ ɍɆȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ  ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ɋɟɜɿɡɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ əɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ȼȼ
ɉɟɪɟɛɭɜɚɜ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ  ɪɨɤɢ  Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨ
ɜɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɨɛɪɚɬɢ Ɋɟɜɿɡɨɪɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ əɧɨɜɫɶɤɨɝɨ
ȼɚɞɢɦɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣɪȺɦɭɪ
ɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ 
ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɉȺɌ©ȻȱɌªɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©ȻȱɌªɞɢɪɟɤɬɨɪɚɌɈȼ©Ɋɿɚɥȱɫɬɟɣɬ
ȱɧɜɟɫɬɦɟɧɬɫªȼɫɿɜɤɚɡɚɧɿɜɢɳɟɨɫɨɛɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɧɟɜɨɥɨɞɿɸɬɶɧɟ
ɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬɿɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞ
ɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɌɟɪɚȱɧɜɟɫɬªɑɟɪɧɨɛɪɨɜɫɶɤɚɄɆ
ɪ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

ɍɤɪɚʀɧɢªɛɭɜɨɬɪɢɦɚɧɢɣɡɜɟɞɟɧɢɣɨɛɥɿɤɨɜɢɣɪɟɽɫɬɪɜɥɚɫɧɢɤɿɜɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟ
ɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɚɧɨɦɧɚɪɨɤɭɡɝɿɞɧɨɹɤɨɝɨɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɡɦɿɧɢɜɥɚɫɧɢɤɿɜɚɤɰɿɣɹɤɢɦɧɚɥɟɠɚɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤ
ɰɿɣɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɱɢɦ ɞɚɬɭɡɦɿɧɢɟɦɿɬɟɧɬɧɚɜɟɫɬɢɧɟɦɨɠɟɬɚɤ
ɹɤɤɨɥɢɜɿɞɛɭɥɢɫɶɡɦɿɧɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɢ 
ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɌɈȼ©ɊȺɌȼȱɋª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȺɪɬɟɦɚɛɭɞ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɡ
  ɲɬɭɤ ɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɜ   ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  ɞɨ 
ɲɬɭɤɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
 ɪɨɡɦɿɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰɿɣ ɉɪȺɌ ©ɄɈɇɄɈɊȾ ɎȱɇȺɇɋª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɟɪɨʀɜɋɬɚ
ɥɿɧɝɪɚɞɭɛɭɞ ɡɦɟɧɶɲɢɜɫɹɡɲɬɭɤɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɲɬɭɤɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɓɟɪɛɚɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪȾɦɢɬɪɨɜɢɱɪ

ɉɍȻɅ,ɑɇȿȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɈɅ,ɋɋəɏɅ,Ȼª
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©ȺɅɖɎȺȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ȺɅɖɎȺȾȿȼȿɅɈɉɆȿɇɌª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɜɭɥ ɒɢɪɲɨɜɚ ɛɭɞ
ɤɿɦ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɟɧɬɚDOIGHYHO#VUVGSXD
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 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɚɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽɦɨɳɨɪɨɤɭɜɿɞɉȺɌ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿȻɘɊɈ©ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȿɊª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɈɊɋɖɄȿȻɘɊɈ
©ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȿɊªɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧ
ɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞȺɛɥɨɤ
ɦɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚ
ɚɞɪɟɫɚ NEBWUDQVSRUWHU#DFDGHP\LQXD ɚɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪ
ɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
WUDQVSRUWHUSURHPLWHQWLQIRɜɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭ
ɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɱɟɪɝɨɜɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ©Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟɛɸɪɨ©Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪª ɞɚɥɿ±Ɍɨɜɚ
ɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɪɩɪɢɣɧɹɬɨɧɚɫɬɭɩɧɿɪɿɲɟɧɧɹɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɩɨɞɚɧɧɹɦ
ɡɚɹɜɢɒɟɜɰɨɜɨʀȱȼɩɪɨɞɨɫɬɪɨɤɨɜɟɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹʀʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɹɤɱɥɟɧɚɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ Ɋɚɞɢ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
ɫɤɥɚɞɿɑɥɟɧ Ƚɨɥɨɜɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɒɟɜɰɨɜɚȱɪɢɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ɩɚɫ
ɩɨɪɬȺɄɜɢɞɚɧɢɣɪɌɟɪɧɿɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿ
ɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɿɤɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢ±ɌɚɪɚɧɨɜɚɈɤɫɚɧɚɘɪɿʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣɪ
ɀɨɜɬɧɟɜɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɿɤɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɅɿɬɜɿɧɋɜɿɬɥɚɧɚɉɟɬɪɿɜɧɚ ɩɚɫ
ɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣȺɦɭɪɇɢɠɧɶɨɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢ
ɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɉɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɿɤ
ɈɛɪɚɬɢɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢɇɚɝɥɹɞɨɜɭɪɚɞɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɧɨɜɨɦɭɫɤɥɚɞɿ
ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɑɥɟɧ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ± Ȼɟɥɿɤɨɜ Ⱥɧɞɪɿɣ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ
ɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɪɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɿɣɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋ
ɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚ
ɞɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɌɈȼ©ɄɥɿɚɆɟɞɿɚª
ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɄȱɊɈȼɈȽɊȺȾɌɍɊɂɋɌª

ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©Ʉȱ
ɊɈȼɈȽɊȺȾɌɍɊɂɋɌª Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ ɟɦɿɬɟɧɬɚ  Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨ
ɞɠɟɧɧɹɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɜɭɥɍɲɚɤɨɜɚɚɆɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧ
ɬɚɮɚɤɫ  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚNGWXULVW#HPLWHQW
QHWXD Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɽɬɶɫɹ ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ VPLGDJRYXD ȼɢɞ
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿ
ɬɟɧɬɚ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɛɨɪɿɜɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜɜɿɞɪɨɤɭ ɉɪɨ
ɬɨɤɨɥ ʋ ɜɿɞ  ɪ  ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ ɪɚɞɭ ɬɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ
ɤɨɦɿɫɿʀ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɁȼȱɅɖɇȿɇɈ Ƚɨ
ɥɨɜɚɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉɪɢɜɚɬɧɟɚɤɰLɨɧɟɪɧɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ©ɍɤɪɩɪɨɮɬɭɪª
ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ Ɋɚʀ
ɫɢ ɈɤLɩɧɨʀ   ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ  ɲɬɭɤ   ɜ ɨɫɨɛL
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ  ɪ ɩɨ  ɪ
ɑɨɬɢɪɢ ɱɥɟɧɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɍɤ
ɪɩɪɨɮɬɭɪª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜ
ɜɭɥɊɚʀɫɢɈɤLɩɧɨʀ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɲɬɭɤ  ɜ
ɨɫɨɛLɱɨɬɢɪɶɨɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɇɚɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɡɪɩɨ

ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə
ɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

ɉɊɂȼȺɌɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɋɄȺɆȱɌª

Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɋɄȺɆȱɌª
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
 Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɩɪɨɜɭɥɨɤ ɋɤɨɪɢɤɿɜ
ɫɶɤɢɣɛɭɞɤɿɦ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚɟɦɿɟɧɬɚVNDPLW#VUVGSXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSVNDPLWSUDWGSXD
 ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɚɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɌɈȼ©ɋɿɬɿªɮɚɯɿɜɰɹ
ɥɿɰɢɬɚɬɨɪɚɌȻ©ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɄɨɦɦɨɞɿɬɿªȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɉɪɨɬɨɤɨɥɭɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɊɚɞɢɜɿɞɪȻɟɥɿɤɨɜɚȺȼɨɛɪɚɧɨȽɨɥɨɜɨɸɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ
ɪɚɞɢɧɚɫɬɪɨɤɞɿʀɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɇɊɑɥɟɧɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ±ɉɚɜɟɥɤɨɅɚɪɢɫɚ
Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬ ȺɄ ɜɢɞɚɧɢɣ  ɪ ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫɶɤɢɦ Ɇȼ
ɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚ
ɞɢɜɱɢɬɟɥɹɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹɲɤɨɥɚȱȱȱȱɫɬɭɩɟɧɿʋɦɉɚɜ
ɥɨɝɪɚɞɚȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɜɿɞɞɿɥɭɬɨɪɝɿɜɥɿɰɿɧɧɢɦɢɩɚɩɟ
ɪɚɦɢɮɚɯɿɜɰɹɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɞɿɥɭɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪȺɌ
©ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɌɟɯɧɨɥɨɞɠɿɡªɪɚɞɧɢɤɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚȺɫɨɰɿɚɰɿʀ©ɍɎɌªɑɥɟɧɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɋɨɫɧɚɋɟɪɝɿɣɈɥɟɝɨɜɢɱ ɩɚɫɩɨɪɬȺȿɜɢɞɚɧɢɣɇɿɤɨɩɨɥɶ
ɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɉɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɜɿɞɞɿɥɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɉȺɌ©ɎȻ©ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼȺªɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɬɟɪɦɿɧɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɚɲɤɨɜɨʀɅɸɞɦɢɥɢɅɟɨɧɿɞɿɜɧɢ ɩɚɫɩɨɪɬȺɄɜɢ
ɞɚɧɢɣɪɋɚɦɚɪɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɊɟɜɿɡɨɪɚɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɉɚɲɤɨɜɨʀɅɅɉɟɪɟ
ɛɭɜɚɥɚɧɚɞɚɧɿɣɩɨɫɚɞɿɪɨɤɢȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜɿɪɨɤɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɩɨ
ɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɧɟɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ
ɨɛɪɚɬɢɊɟɜɿɡɨɪɨɦɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɪɨɤɢȺɪɬɟɦ¶ɽɜɭȺɥɿɧɭɈɥɟɝɿɜɧɭ
ɩɚɫɩɨɪɬȺɇɜɢɞɚɧɢɣɪɅɟɧɿɧɫɶɤɢɦɊȼȾɆɍɍɆȼɋɍɤɪɚʀ
ɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ ɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɨɛɿɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɌɈȼªɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣȻɪɨɤɟɪªɮɚɯɿɜɰɹɜɿɞɞɿɥɭɬɨɪɝɿɜɥɿɰɿɧɧɢɦɢɩɚ
ɩɟɪɚɦɢɌɈȼ©ɎɨɧɞɨɜɢɣȺɤɬɢɜªȼɫɿɜɤɚɡɚɧɿɜɢɳɟɨɫɨɛɢɚɤɰɿɹɦɢɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɧɟ
ɦɚɸɬɶ
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɜɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɿɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɉȺɌ©ɄȻ©ɌɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪªɊɭɞɟɧɤɨɌɆ
ɪ
 ɪ Ƚɨɥɨɜɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɎɟɞɟɪɚɰLɹ ɩɪɨɮɟɫLɣɧɢɯ ɫɩLɥɨɤ
ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬL ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
 ɦ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɶɤɚ   ɪɨɡɦLɪ ɩɚɤɟɬɭ ɚɤɰLɣ
 ɲɬɭɤ   ɜ ɨɫɨɛL ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɇɚ ɩɨɫɚɞɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɡ
 ɪ ɩɨ  ɪ Ⱦɜɚ ɱɥɟɧɢ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɎɟɞɟɪɚɰLɹ
ɩɪɨɮɟɫLɣɧɢɯ ɫɩLɥɨɤ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬL ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ 
ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ ɄLɪɨɜɨɝɪɚɞ ɜɭɥ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɶɤɚ  
ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɲɬɭɤ  ɜɨɫɨɛLɞɜɨɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɇɚ
ɩɨɫɚɞɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɡɪɩɨɪ
ɈȻɊȺɇɈ Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɍɤɪɩɪɨɮɬɭɪª ɤɨɞ ȯȾɊɉɈɍ  ɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɦ
ɄɢʀɜɜɭɥɊɚʀɫɢɈɤLɩɧɨʀ ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɲɬɭɤ  
ɜ ɨɫɨɛL ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɋɬɪɨɤ ɧɚ ɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ   ɪɨɤɢ ɒɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰLɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ©ɍɤɪɩɪɨɮɬɭɪª ɤɨɞ
ȯȾɊɉɈɍɦLɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɄɢʀɜɜɭɥɊɚʀɫɢɈɤLɩɧɨʀ
 ɪɨɡɦLɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰLɣɲɬɭɤ  ɜɨɫɨɛLɲɟɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɿɜɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɪɨɤɢɊɟɜɿɡɨɪɄɚɞɭɤɁɨɹɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ
ȿȺɄɿɪɨɜɫɶɤɢɦɊȼɍɆȼɋɍɜɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣɨɛɥ ɪɨɡɦɿɪ
ɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɲɬɉɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɝɨɥɨɜɢɄLɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨɨɛɤɨɦɭɩɪɨɮɫɩLɥɤɢɩɪɚɰLɜɧɢɤLɜɤɭɥɶɬɭɪɢɇɚɩɨ
ɫɚɞɭɨɛɪɚɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦɧɚɪɨɤɢɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɯɫɭɞɢɦɨɫ
ɬɟɣɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥLɧɧɹȽɭɣɜɚɧɈɥɟɤɫɚɧɞɪȱɜɚɧɨɜɢɱ

ɉɨɜɿɞɨɦɥɹɽɦɨ ɳɨ  ɪɨɤɭ ɜɿɞ ɉȺɌ ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɟɩɨ
ɡɢɬɚɪɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢª ɛɭɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɡɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɜɥɚɫɧɢ
ɤɿɜɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚɫɬɚɧɨɦɧɚɪɨɤɭɡɝɿɞɧɨɹɤɨɝɨ
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ  ɿ ɛɿɥɶɲɟ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯ ɚɤɰɿɣ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɞɚɬɭ ɡɦɿɧɢ 
ɟɦɿɬɟɧɬɧɚɜɟɫɬɢɧɟɦɨɠɟɬɚɤɹɤɤɨɥɢɜɿɞɛɭɥɢɫɶɡɦɿɧɢɟɦɿɬɟɧɬɚɧɟɩɨ
ɜɿɞɨɦɥɹɥɢ 
ɪɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɭɚɤɰɿɣɌɈȼ©ȻɍȾɅȱɁɂɇȽª ɤɨɞȯȾɊɉɈɍɦɿɫ
ɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɟɪɨʀɜɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞɭɛɭɞ
 ɡɦɟɧɲɢɜɫɹɡɲɬɭɤɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɲɬɭɤɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɬɚ
ɬɭɬɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɌɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɊɚɫɬɹɩɿɧɈɥɟɤɫɿɣȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɪ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжентовариство
ня, міжміський код та телефон
емітента
«Телекомунiкацiйнi

системи», 21465140,

вул. Рибальська, буд. 2, м.Київ,
Печерський р-н, 01011, Україна, (044)
5922595
2. Дата розкриття повного тексту 11.04.2014 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.telsy.org.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ «Фінком-Аудит», 23164098
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора – фізичної особи
- підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звіт- попередній
ний
Усього активів
156,7
254,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
83
114,3
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Виробничі запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
48,8
113,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
18,1
13,7
Власний капітал
148,1
153
Статутний капітал
20
20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
113
116,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
8,6
101,4
Чистий прибуток (збиток)
-15,6
-36,7

Публічне акціонерне товариство
«Донецький енергозавод»

10.04.2014р. рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донецький енергозавод» (протокол від
10.04.2014 р.) відбулися зміни складу посадових осіб емітента, в результаті чого вирішено:
1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр,
Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) — Голова Наглядової
ради Товариства. Володіє 90.6496% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей
про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові
злочини немає. На посаді перебувала 3 роки.
- ТОВ «КОРУМ ГРУП» (старе найменування ТОВ «НАУКОВОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ
37041854) — Член Наглядової ради Товариства. Володіє 0,0033% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. На посаді перебувала
3 роки.
2. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради не змінюється,
тобто у складі Наглядової ради залишається 2 особи та обрати з
11 квітня 2014р. до складу Наглядової ради Товариства:
- UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр,
Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) — Голова Наглядової
ради Товариства. Володіє 90.6496% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей
про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові
злочини немає.Термін призначення — 3 роки.
- ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854) — Секретар Наглядової ради Товариства. Володіє 0,0033% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та
посадові злочини немає. Термін призначення — 3 роки.
В.о. Директора
ПАТ «ДЕЗ»
С.В. Новоселов

Публiчне акцiонерне товариство
«МЕГАНОМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «МЕГАНОМ»
2. Код за ЄДРПОУ
01549366
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19 лiт. А
4. Міжміський код, телефон та факс
044 4962652 044 2795103
5. Електронна поштова адреса
ok@kreshatik-plaza.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kreshatik-plaza.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
10 квiтня 2014 року Публiчне акцiонерне товариство «МЕГАНОМ» (код
ЄДРПОУ 01549366, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 лiт. А)
отримало повiдомлення вiд Компанiї «Ай.Ай.Ес. Корпорейшен (Сайпрус)
Лiмiтед» про змiну у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 09 квiтня 2014 року Компанiя «IСБ Девелопмент Корп.» (код 0608723, мiсцезнаходження: 2215-В Ренессанс
Драйв, Лас-Вегас, штат Невада 89119, США), яка була власником
1 714 325 акцiй, що складають 96,9301 % статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «МЕГАНОМ», зменшила свiй пакет акцiй на
1 714 325 акцiй, що складають 96,9301 % статутного капiталу Публiчного
акцiонерного товариства «МЕГАНОМ». Розмiр пакету акцiй, якi належать
Компанiї «IСБ Девелопмент Корп.» складає 0 акцiй, що становить 0 % вiд
статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ».
10 квiтня 2014 року Публiчне акцiонерне товариство «МЕГАНОМ» отримало повiдомлення вiд Компанiї «Ай.Ай.Ес. Корпорейшен (Сайпрус) Лiмiтед»
про змiну у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 09 квiтня 2014 року Компанiя «Ай.Ай.Ес. Корпорейшен
(Сайпрус) Лiмiтед» (код НЕ 89311, мiсцезнаходження: Нiку Георгiу, 6, Блок С,
7-й поверх, Кв./Офiс 704, 1095, Нiкосiя, Кiпр), яка була власником 0 акцiй, що
складають 0 % статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ», збiльшила свiй пакет акцiй на 1 714 325 акцiй. Розмiр
пакету акцiй, якi належать Компанiї «Ай.Ай.Ес. Корпорейшен (Сайпрус)
Лiмiтед» складає 1 714 325 акцiй, що становить 96,9301 % вiд статутного
капiталу Публiчного акцiонерного товариства «МЕГАНОМ».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Хоменко Ю.П.
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
14.04.2014
(дата)

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
«Українська фінансова група»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14285934
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:
44-278-64-814 44-278-64-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ostalena@ufg.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій, представництв.
Відповідно до рішення Правління ПрАТ «УФГ» від «08» квітня 2014 року
прийнято рішення про ліквідацію філії Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» у м. Сімферополь, що знаходиться за
адресою: 95000, м. Сімферополь, вул. Декабристів/ Б.Хмельницького, 4/19, офіс 4 (далі іменована — Філія). Філія виконувала наступні функції: надання фінансових послуг, а саме: переказ грошей, діяльність з обміну
валют.
Причини
прийнятого
рішення:
відсутність
фінансово-господарської діяльності та нерентабельність подальшої роботи Філії, що могло спричинити збитки ПрАТ «УФГ».
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства:
Голова Правління
О.А. Татуріна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс»
Інформації про результати розміщення цінних паперів
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс» (код за
ЄДРПОУ 32766270) повідомляє про результати розміщення облігацій серій
С,D,E,F,G.
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс»
ЄДРПОУ 32766270  
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 299/2/12-/Т.
Дата реєстрації «18» грудня 2012 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії С) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
01.03.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
27.01.2014
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії С) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
28.02.2014
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
14.02.2014
3. Кількість облігацій у випуску (серії С):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 628 700 (шістсот двадцять
рішенням про розміщення облігацій та
вісім тисяч сімсот) штук
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
628 700 (шістсот двадцять
вісім тисяч сімсот) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску
(серії С) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 54 068 200 (п’ятдесят чотири
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію
мільйони шістдесят вісім
випуску облігацій), грн
тисяч двісті грн. 00 коп.)
фактично розміщених, грн
54 068 200 (п’ятдесят чотири
мільйони шістдесят вісім
тисяч двісті грн. 00 коп.)
5. Загальна сума, на яку укладено договори 54 068 200 (п’ятдесят чотири
з першими власниками у процесі розміщен- мільйони шістдесят вісім
ня випуску (серії С) облігацій, грн
тисяч двісті грн. 00 коп.)
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): 0 шт.
(спостережної) ради**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): 0 шт.
органу**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Від емітента:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій***:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс» ЄДРПОУ
32766270  
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 300/2/12-/Т.
Дата реєстрації «18» грудня 2012 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії ) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
15.01.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
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фактична
20.12.2013
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії ) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
14.01.2014
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
Фактична
25.12.2013
3. Кількість облігацій у випуску (серії ):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 103 000 (сто три тисячі) штук
рішенням про розміщення облігацій та
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
103 000 (сто три тисячі) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску
(серії ) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 8 858 000,00 (вісім мільйонів
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію
вісімсот п`ятдесят вісім
випуску облігацій), грн
тисяч грн. 00 коп.)
фактично розміщених, грн
8 858 000,00 (вісім мільйонів
вісімсот п`ятдесят вісім
тисяч грн. 00 коп.)
5. Загальна сума, на яку укладено договори 8 858 000,00 (вісім мільйонів
з першими власниками у процесі розміщен- вісімсот п`ятдесят вісім
ня випуску (серії) облігацій, грн
тисяч грн. 00 коп.)
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): 0 шт.
(спостережної) ради**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): 0 шт.
органу**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 гон.
Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Від емітента:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій***:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис) (
прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс»
ЄДРПОУ 32766270  
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 301/2/12-/Т.
Дата реєстрації «18» грудня 2012 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії Е) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
10.01.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
19.11.2013
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії Е) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
01.12.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
22.11.2013
3. Кількість облігацій у випуску (серії Е):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 191 730 (сто дев`яносто
рішенням про розміщення облігацій та
одна тисяча сімсот
проспектом емісії облігацій)
тридцять) штук
фактично розміщених
191 730 (сто дев`яносто
одна тисяча сімсот
тридцять) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску
(серії Е) облігацій:
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які пропонувалися для розміщення (згідно з 16 488 780,00 (шістнадцять
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію
мільйонів чотириста
випуску облігацій), грн
вісімдесят вісім тисяч сімсот
вісімдесят грн.. 00 коп.)
фактично розміщених, грн
16 488 780,00 (шістнадцять
мільйонів чотириста
вісімдесят вісім тисяч сімсот
вісімдесят грн.. 00 коп.)
5. Загальна сума, на яку укладено договори 16 488 780,00 (шістнадцять
з першими власниками у процесі розміщен- мільйонів чотириста
ня випуску (серії) облігацій, грн
вісімдесят вісім тисяч сімсот
вісімдесят грн.. 00 коп.)
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): 0 шт.
(спостережної) ради**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): 0 шт.
органу**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Від емітента:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій***:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс»
ЄДРПОУ 32766270  
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 302/2/12-/Т.
Дата реєстрації «18» грудня 2012 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії F) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
01.02.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
19.11.2013
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії F) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
30.01.2014
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
20.11.2013
3. Кількість облігацій у випуску (серії F):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 14 (чотирнадцять) штук
рішенням про розміщення облігацій та
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
14 (чотирнадцять) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску
(серії F) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 3 500 000,00 (три мільйони
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію
п`ятсот тисяч грн. 00 коп.)
випуску облігацій), грн
фактично розміщених, грн
3 500 000,00 (три мільйони
п`ятсот тисяч грн. 00 коп.)
5. Загальна сума, на яку укладено договори 3 500 000,00 (три мільйони
з першими власниками у процесі розміщен- п`ятсот тисяч грн. 00 коп.)
ня випуску (серії F) облігацій, грн
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): 0 шт.
(спостережної) ради**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): 0 шт.
органу**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00 грн.
Від емітента:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій***:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
ЗВІТ
про результати розміщення облігацій
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт-Плюс»
ЄДРПОУ 32766270
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 303/2/12-/Т.
Дата реєстрації «18» грудня 2012 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії G) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
10.01.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
19.11.2013
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
розміщення випуску (серії G) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про
01.12.2013
розміщення облігацій та проспектом емісії
облігацій)
фактична
20.11.2013
3. Кількість облігацій у випуску (серії G):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 20 (двадцять) штук
рішенням про розміщення облігацій та
проспектом емісії облігацій)
фактично розміщених
20 (двадцять) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску
(серії G) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 5 000 000,00 (п`ять мільйонів
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію
грн. 00 коп.)
випуску облігацій), грн
фактично розміщених, грн
5 000 000,00 (п`ять мільйонів
грн. 00 коп.)
5. Загальна сума, на яку укладено договори 5 000 000,00 (п`ять мільйонів
з першими власниками у процесі розміщен- грн. 00 коп.)
ня випуску (серії) облігацій, грн
Облігації, придбані членами наглядової
Кількість (шт.): 0
(спостережної) ради**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00
Облігації, придбані членами виконавчого
Кількість (шт.): 0
органу**
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00
Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації
(грн): 0,00
Від емітента:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій***:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Від Центрального депозитарію цінних паперів:
_______________
__________
_________________________
(посада)
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
Директор ТОВ «Граніт-Плюс» ___________________ Шевчук Л.М.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 15 квітня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК»,

надалі — Банк, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 16 травня 2014 року о 12-00 год. за адресою: м. Київ,
вул.  Б. Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кім. 532.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів
Банку буде здійснюватися 16 травня 2014 року з 11:00 до 11:30 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кім. 532, в приміщенні
АТ «ЗЛАТОБАНК».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах — на 24 год. 12 травня 2014 року (за три робочих дні
до дня проведення зборів).
Для реєстрації акціонерам необхідно пред’явити паспорт. Представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, що підтверджує повноваження представників акціонерів на участь у Загальних
зборах акціонерів Банку.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ,
ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Визначення порядку голосування, обрання голови та секретаря
зборів, обрання голови та секретаря лічильної комісії, визначення регламенту зборів.

2. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» та затвердження звіту про результати розміщення.
3. Про затвердження Статуту АТ «ЗЛАТОБАНК» в новій редакції в
зв’язку зі зміною статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення акцій.
До дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери Банку
(або їх представники) можуть ознайомитися з проектами документів
та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, кім.530, у робочі дні (понеділок — п’ятниця), у робочий час (з 9-00 до 18-00), а в день проведення
Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в
письмові формі відповідно до вимог чинного законодавства України та
Статуту АТ «ЗЛАТОБАНК» на адресу: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, АТ «ЗЛАТОБАНК»,
Довідки за телефоном: (044) 495-81-66, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник Юридичного департаменту, член Правління Боровська Н.В.
Спостережна рада АТ «ЗЛАТОБАНК»

Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Часiвоярськi автобуси»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Завод «Часiвоярськi автобуси»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01350251
емітента
3. Місцезнаходження емітента
84551 Донецька обл. м.Часiв-Яр
вул.Зелена,1
4. Міжміський код, телефон та факс
(0627) 48-37-97 (0627) 48-37-97
емітента
5. Електронна поштова адреса емітента chya_rz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://ruta-bus.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови наглядової ради Полосухiнв Олексiя Володимировича (паспорт: серiя ВВ номер 205152 виданий Краматорським МВ
УМВС України в Донецькiй обл. 05.05.1998) припинено 11.04.2014 р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.91460%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi : з 18.03.2011р. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р.).
Повноваження Члена наглядової ради Лук'янова Володимира Валентиновича (паспорт: серiя ВС номер 239375 виданий Артемiвським МВ УМВС
України в Донецькiй обл. 21.04.2000) припинено 11.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8.05540%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.03.2011. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
Повноваження Члена наглядової ради Полосухiна Олександра Володимировича (паспорт: серiя ВС номер 366014 виданий Артемiвським МВ
УМВС України в Донецькiй обл. 01.08.2001р.) припинено 11.04.2014 р.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.91470%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi: з 18.03.2011р. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
Повноваження Члена наглядової ради Доценко Андрiя Олексiйовича
(паспорт: серiя ВС номер 194775 виданий Артемiвським МВ УМВС України
в Донецькiй обл. 25.02.2000) припинено 11.04.2014 р. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.00020%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.03.2011. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ). Повноваження Члена наглядової ради Ткаченко Олександра Васильовича (паспорт: серiя ВЕ номер
483718 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
22.02.2002) припинено 11.04.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
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гом якого особа перебувала на посадi: з 18.03.2011. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
Голову наглядової ради Полосухiна Олексiя Володимировича (паспорт:
серiя ВВ номер 205152 виданий Краматорським МВ УМВС України в
Донецькiй обл. 05.05.1998) обрано 11.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.91460%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї
дiяльностi: Начальник вiддiлу ОМ i П ВАТ «Часiвоярський ремонтний завод», директор по виробництву ПАТ «Завод «Часiвоярськi автобуси». Обрано членом наглядової ради за рiшенням загальних зборiв ( протокол
№ 1 вiд 11.04.2014р. ) на термiн 3 роки. Призначено головою на засiданнi
наглядової ради ( протокол №3 вiд 11.04.2014р.).
Члена наглядової ради Лук'янова Володимира Валентиновича (паспорт: серiя
ВС номер 239375 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
21.04.2000) обрано 11.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 8.05540%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Особа обрана на посаду на строк: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi : Заст. Директора ТОВ «Фiнфорт-маркет». Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
Члена наглядової ради Полосухiна Олександра Володимировича (паспорт: серiя ВС номер 366014 виданий Артемiвським МВ УМВС України в
Донецькiй обл. 01.08.2001) обрано 11.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.91470%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу : 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi : Менеджер по продажу ОМ i П
ВАТ «ЧРЗ», Iнженер-конструктор ВАТ «ЧРЗ», Головний iнженер ПАТ «Завод Часiвоярськi автобуси». Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
Члена наглядової ради Доценко Андрiя Олексiйовича (паспорт: серiя ВС
номер 194775 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
25.02.2000) обрано 11.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 0.00020%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який обрано особу : 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом своєї дiяльностi : Кременський райагробуд, механiк, начальник
дiлянки спецтранспортних засобiв ПАТ «Завод Часiвоярськi автобуси». Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
Члена наглядової ради Ткаченко Олександра Васильовича (паспорт:
серiя ВЕ номер 483718 виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй
обл. 22.02.2002) обрано 11.04.2014 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
обрано особу : 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї
дiяльностi : ВАТ «Часiвоярський вогнетривкий комбiнат», сортивник;
ПАТ «Завод «Часiвоярськi автобуси» — старший майстер. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 11.04.2014р. ).
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.
Директор ____________
Полосухiн Володимир Iванович
М.П.

№72, 15 квітня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɟɦɿɬɟɧɬɚ
,Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ

 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ©ɋȼȺɌȱȼɋɖɄȺɊȺɃɈɇɇȺȾɊɍɄȺɊɇəª

ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɋɜɚɬɨɜɟɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚȼɨɞɨɤɚɱɤɚɛɭɞȺ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫ    
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚVUG#ODQOJXD
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSDW]YLWFRPXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɁɦɿɧɚɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
,,Ɍɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɋɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɉɪȺɌ ©ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɚ
ɪɚɣɨɧɧɚɞɪɭɤɚɪɧɹª ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɪ ɬɚɪɿɲɟɧɧɹɇɚ
ɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɉɪȺɌ ©ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɚ ɪɚɣɨɧɧɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹª ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ  ɜɿɞ
ɪ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɿɡɦɿɧɢɭɫɤɥɚɞɿɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɄɨɪɡɭɧɟɰɶɤɢɣȼɿɤɬɨɪȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɧɟɧɚ
ɜɨɞɹɬɶɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɝɨɥɨ
ɲɟɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɢɣɡɚɣɦɚɜɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɉɨɱɬɚɪɶɨɜɚ Ʌɸɛɨɜ Ɏɟɞɨɪɿɜɧɚ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɧɚ
ɜɨɞɹɬɶɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɝɨɥɨ
ɲɟɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨ
ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɋɥɨɛɨɞɟɧɸɤ Ɉɥɟɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɧɚ
ɜɨɞɹɬɶɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɝɨɥɨ
ɲɟɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ ɹɤɚɡɚɣɦɚɥɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɚȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨ

ɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɨɫɨɛɚɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɩɨɫɚɞɿɡɪ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɄɨɪɡɭɧɟɰɶɤɢɣȼɿɤɬɨɪȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɧɟɧɚ
ɜɟɞɟɧɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ ɨɛɪɚɧɢɣɧɚɩɨɫɚɞɭȽɨɥɨɜɢɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿ
ɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨ
ɛɚɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɰɿɣɨɫɨɛɿ
ɲɬɭɤɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɉɨɱɬɚɪɶɨɜɚɅɸɛɨɜɎɟɞɨɪɿɜɧɚ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɧɟɧɚɜɨ
ɞɹɬɶɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  ɨɛɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɑɥɟɧɚ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ȼɨɥɨɞLɽ
ɱɚɫɬɤɨɸɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚ
ɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽ
ɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭɧɚɪɨɤɢȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚ
ɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɿɜɿɧɠɟɧɟɪɬɟɯɧɨɥɨɝɊɨɡ
ɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɰɿɣɨɫɨɛɿɩɪɨɫɬɚɿɦɟɧɧɚɚɤɰɿɹ
ɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɋɥɨɛɨɞɟɧɸɤɈɥɟɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ ɉɚɫɩɨɪɬɧɿɞɚɧɿɧɟɧɚɜɨɞɹɬɶ
ɫɹɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɩɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɧɟɧɚɞɚɥɚɡɝɨɞɢɧɚɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹɩɟɪ
ɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ ɨɛɪɚɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɑɥɟɧɚɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢȼɨɥɨɞLɽɱɚɫɬɤɨɸ
ɜɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿɟɦLɬɟɧɬɚɇɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀɫɭɞɢɦɨɫɬLɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜLɬɚ
ɩɨɫɚɞɨɜLɡɥɨɱɢɧɢɧɟɦɚɽɋɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɨɛɭɧɚɪɨɤɢ
ȱɧɲɿɩɨɫɚɞɢɹɤɿɨɛɿɣɦɚɥɚɨɫɨɛɚɩɪɨɬɹɝɨɦɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨ
ɤɿɜɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶɊɨɡɦɿɪɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɟɦɿɬɟɧɬɚɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɰɿɣ
ɨɫɨɛɿɲɬɭɤɩɪɨɫɬɢɯɿɦɟɧɧɢɯɚɤɰɿɣ
,,,ɉɿɞɩɢɫ
 Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨ
ɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɨɪɡɭɧɟɰɶɤɢɣȼɿɤɬɨɪɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА»
2. Код за ЄДРПОУ: 33690928
3. Місцезнаходження: 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 41
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82, (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://mig.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «МІГ» від 11.04.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2014
від 11.04.2014 р.
Посадова особа БАБЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ (Паспорт: серія КМ
568075 02.10.2008 Білгород-Дністровським МВ ГУ МВС України в Одеській
області), яка займала посаду Президент, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.01.2013р. до 11.04.2014р.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «МІГ» від 11.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на
підставі Протоколу № 1/2014 від 11.04.2014 р.
1. Посадова особа БУРЛАЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (Паспорт:
серія КК номер 482707 виданий 03.07.2000 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області) призначена на посаду Президент. Володiє часткою
в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 12.04.2014р.
до обрання нового президента Загальними зборами акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Дубові та Компанія», Фінансовий директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій
особі: 0 акцій.
2. Посадова особа БУРЛАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА (Паспорт:
серія КМ номер 492051 виданий 28.09.2007р. Ізмаїльським МВ ГУ МВС
України в Одеській обл.) призначена на вакантну посаду Голови наглядової
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: з 11.04.2014р. До прийняття Загальними зборами акціонерів
відповідного рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», Головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
3. Посадова особа ПОВОРОЗНИК ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА (Паспорт: серія
СМ номер 821514 виданий 10.03.2006р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в
Київській області) призначена на вакантну посаду Члена наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу:
з 11.04.2014р. До прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного
рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», в.о. Головного бухгалтера. Розмір
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб

же рішенням обрані терміном на три роки: головою НР Кончиць Віктор Андрійович, попередня посада голова НР; членами НР: Овдєй Ігор Вікторович, попередня посада член НР; Кончиць Інна Валеріївна, попередня посада член НР; Обливальна Юлія В’ячеславівна, попередня посада член
НР; Шевчук Світлана Василівна, попередня посада член НР; головою РК
Скиба Ольга Григорівна, попередня посада голова РК; членом РК Лебеденко Валентина Василівна, попередня посада член РК. Володіння акціями
зазначено вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний директор Михайлова
Катерина Михайлівна.

ПАТ «Херсонський маслозавод»

Публічне акціонерне товариство «Херсонський маслозавод», ЄДРПОУ:
05507442, адреса: 73036, м.Херсон, вул.Перекопська, 162, т/ф: 0552552982,
E-mail: maslozavodkherson@vatua.com, сайт maslozavodkherson.vatua.com.
Рішенням загальних зборів від 11.04.14 звільнені посадові особи, які перебували на посадах з 03.03.11: голова наглядової ради (НР) Кончиць Віктор
Андрійович, акціями не володіє; члени НР Овдєй Ігор Вікторович, акціями
не володіє; Кончиць Інна Валеріївна, акціями не володіє; Обливальна Юлія
В’ячеславівна, акціями не володіє; Шевчук Світлана Василівна, акціями не
володіє; голова ревкомісії (РК) Скиба Ольга Григорівна, володіє 0,00009%
акцій; член РК Лебеденко Валентина Василівна, акціями не володіє. Тим

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Президент
БУРЛАЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ

ТОВАРИСТВО «ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ»

АКЦІОНЕРНЕ

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37837486
1.3. Місцезнаходження емітента: 86405 Донецька обл., м. Єнакієве, вулиця Луганське шосе, будинок 74
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента:+380(062) 340 43 14,
:+380(062) 340 43 15
1.5. Електронна поштова адреса емітента: Oleksandr.MELYANCHUK@
airliquide.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://37837486.smida.gov.ua/
1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітент
2. Текст повідомлення
Зміст інформації:
Рішенням одноосібного акціонера № 22 від 10 квітня 2014 року прийнято
рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме:
Про звільнення (у зв’язку із достроковим припиненням повноважень посадових осіб Товариства та у зв’язку із обранням нових посадових осіб):
1. Директора Товариства пана Курта Франсуа, Александра. Паспортні
дані фізичної особи: паспорт серія Р №11AZ34487, виданий Посольством
Франції в Болгарії 30.05.2011. Причина звільнення: обрання нового директора Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за посадові
та кримінальні злочини не має. Посадова особа не володіє пакетом акцій
емітента. Посадова особа перебувала на посаді Директора Товариства
протягом 2 (двох) років.
2. Голови Наглядової Ради Товариства, пана Муліне Мішель, Крістіана.
Паспортні дані фізичної особи: паспорт №10СH 72924 виданий
30.07.2010р, Су-Префектурою де Антоні. Повноваження Голови Наглядової Ради Товариства достроково припиняються у зв’язку із призначенням нового Голови Наглядової Ради Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та кримінальні злочини не має. Посадова
особа не володіє пакетом акцій емітента. Посадова особа перебувала на
посаді Голови Наглядової Ради Товариства протягом 5 (п’яти) місяців.
Про призначення:
1. Директора Товариства пана Ніціа Лєха Юзефа. Паспортні дані фізичної особи: паспорт №ED 3251921, виданий Воєводою Шльонскі/3/
28.12.2011. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та кримінальні злочини не має. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. Пан Ніціа Лєх Юзеф буде обраний на посаду Директора Товариства
на термін дії дозволу на працевлаштування в Україні. Посадова особа
протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: Директор з Виробництва ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве», Директор з будівництва виробничих
установок компанії «Ер Лікід Польща», Директор з питань обслуговування компанії «Ер Лікід Польща».
2. Голови Наглядової Ради пана Курта Франсуа, Александра. Паспортні
дані фізичної особи: паспорт серія Р №11AZ34487, виданий Посольством
Франції в Болгарії 30.05.2011. Посадова особа непогашеної судимості за
посадові та кримінальні злочини не має. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. Пан Курт Франсуа, Александр обраний на посаду
Голови Наглядової Ради терміном на 1 (один) рік. Пан Курт Франсуа,
Александр буде обраний на посуду Голови Наглядової Ради з дня наступного за днем припинення його повноважень на посаді Директора Товариства. Посадова особа протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: Генеральний директор компанії «Ер Лікід Болгарія»,
Голова Наглядової Ради ПрАТ «ЕР Лікід Єнакієве», Директор ТОВ «Ер
Лікід Юкрейн» та Директор ПрАТ «Ер Лікід Єнакієве».
3. Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно законодавства.
Директор ПрАТ «ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ» Курт Франсуа Александр
М.П.

Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Український інститут меблів»!

До відома акціонерів ПрАТ «Український інститут меблів»
(надалі ПрАТ)!
Повідомляємо, що 20 травня 2014 р. о 12.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ з наступним порядком денним:
1. Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.   
2. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
ПрАТ за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту, затвердження висновку Ревізора.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ за 2013рік, розподіл прибутку і
збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 р.
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
30309
31370
Основні засоби
24296
24562
Довгострокові фінансові інвестиції
2369
2369
Запаси
60
5
Сумарна дебіторська заборгованість
3193
3832
Грошові кошти та їх еквіваленти
57
236
Нерозподілений прибуток
-10597
-9625
Власний капітал
4403
5375
Статутний капітал
15000
15000
Довгострокові зобов’язання
16729
16729
Поточні зобов’язання
9177
9266
Чистий прибуток (збиток)
-972
-837
Середньорічна кількість акцій (шт.)
15000000 15000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
33
35
Збори відбудуться за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, актовий зал, 1 поверх .
Реєстрація акціонерів буде проводитись 19.05.2014 р. з 11-30 до 12.00
за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів — 1404.2014 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 14.05.2014 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену
відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з
питань порядку денного у Завідувача ПЕВ Великдус Ольги Семенівни у
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
Телефон для довідок: 457-16-97, контактна особа Ляхова Олена Анатоліївна.
Наглядова рада ПрАТ «Український інститут меблів»

Публiчне акцiонерне товариство «Iгнатпiльський кар’єр»
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Iгнатпiльський кар’єр»; код за ЄДРПОУ емітента: 01374547; Місцезнаходження: 11163 Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Рудня, вул. Робiтнича, 10;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04148) 75-1-36, 75-1-16;
Електронна поштова адреса емітента: buchgalter@igranit.org.ua; Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.ignatpilk.ho.ua; Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Посадова особа Директор Невмержицький Iван Опанасович (паспорт: серiя ВН № 268344 виданий Лугинським РВ УМВС України в
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Житомирськiй обл 17.08.2004) обраний на посаду 10.04.2014 на наступний термiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу —
1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — лiсничий,
головний механiк, в.о.голови правлiння. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв вiд 10.04.2014 року (протокол №1 вiд
10.04.2014 року).
Директор Невмержицький Iван Опанасович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе
відповідальність згідно з законодавством.

№72, 15 квітня 2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Іллічівський завод ЗБК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство
«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне
товариство «Іллічівський
завод ЗБК»
Код за ЄДРПОУ:
01374582
Місцезнаходження:
65007, м. Одеса,
Новощепний ряд, 5,
Міжміський код, телефон та факс:
/0482/ 30-47-50
Електронна поштова адреса:
yevgeny@imexbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: gbk.emitent.od.ua
Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
1. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівський завод ЗБК» (Протокол № 1 від
11.04.2014 р.) з 11.04.2014 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ «Іллічівський завод ЗБК» Бобкова Геннадія Миколайовича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Припинено повноваження у зв’язку з переобранням складу Наглядової
ради. Володіє часткою у Статутному капіталі Емітента, що складає
0,6127 відсотків. Перебував на посаді 02 роки. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
2. Згідно Рішення Загальних заборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівський завод ЗБК» (Протокол № 1 від
11.04.2014 р.) з 11.04.2014 р. призначено на посаду Голови Наглядової
ради АТ «Іллічівський завод ЗБК» Бобкова Геннадія Миколайовича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Володіє
часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 0,6127 відсотків.
Обрано на посаду на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: Генеральний директор акціонерного товариства, Голова правління акціонерного Товариства, радник директора АТ «Іллічівський завод ЗБК», голова
Наглядової ради АТ «Іллічівський завод ЗБК».
3. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівський завод ЗБК» (Протокол № 1 від
11.04.2014 р.) з 11.04.2014 р. припинено повноваження Заступника голови Наглядової ради АТ «Іллічівський завод ЗБК» Шнайдера Аркадія
Наумовича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Припинено повноваження у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою у Статутному капіталі Емітента, що
До уваги акціонерів

Приватного акціонерного
товариства «Блакитна нива»!

Повідомляємо, що на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Блакитна
нива» (код 20599005), які відбулися 07.04.2014 р., було прийняте рішення
про проведення дематеріалізації акцій (переведення акцій із документарної форми у бездокументарну) ПрАТ «Блакитна Нива».
Збори затвердили наступну інформацію, що необхідна для проведення
дематеріалізації акцій:
Повне найменування товариства (емітента): Приватне акціонерне товариство «Блакитна Нива»;
Скорочене найменування: ПрАТ «Блакитна Нива»;
Код за ЄДРПОУ: 20599005;
Місцезнаходження товариства: 09622, Україна, Київська область, Україна, Рокитнянський район, село Телешівка, вул. Леніна, 2;
Адреса для листування; 09622, Україна, Київська область, Україна, Рокитнянський район, село Телешівка, вул. Леніна, 2;
Телефон: 067-505-56-70, факс відсутній;
Перелік посадових осіб товариства, які мають право діяти від імені товариства без доручення: Директор Возний Валерій Борисович;
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид цінних паперів (із зазначенням типу): акція проста документарна
іменна;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, реєстраційний номер

складає 0,7907 відсотків. Перебував на посаді 04 роки 11 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівський завод ЗБК» (Протокол № 1 від
11.04.2014 р.) з 11.04.2014 р. призначено на посаду Заступника голови
Наглядової ради АТ «Іллічівський завод ЗБК» юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропродукт» (код ЄДРПОУ
32509307). Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 77,1035 відсотків, в особі представника Жук Тетяни Олегівни (згода
фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента представник не володіє. Обрано на посаду на
3 роки. Протягом своєї діяльності обіймала посади: економіст, заступник
директора, директор товариства з обмеженою відповідальністю, керуючий комплексом комерційної нерухомості. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
5. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівський завод ЗБК» (Протокол № 1 від
11.04.2014 р.) з 11.04.2014 р. припинено повноваження члена голови
Наглядової ради АТ «Іллічівський завод ЗБК» юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Конверсія» (код ЄДРПОУ
31368284). Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 9,1392 відсотків, в особі представника Мітрошкіна Ігоря Олександровича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня).
Припинено повноваження у зв’язку з переобранням складу Наглядової
ради. Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебував на
посаді 04 роки 11 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівський завод ЗБК» (Протокол № 1 від
11.04.2014 р.) з 11.04.2014 р. призначено на посаду члена Наглядової
ради АТ «Іллічівський завод ЗБК» юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Конверсія» (код ЄДРПОУ 31368284). Володіє
часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 9,1392 відсотків,
в особі представника Байдарової Ольги Олександрівни (згода фізичної
особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному
капіталі емітента представник не володіє. Обрано на посаду на 3 роки.
Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтер, старший бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Директор

Кулакевич О.А.
11.04.2014 р.

№ 562/10/1/00, дата реєстрації «28» вересня 2000 року, дата видачі
22.12.2011 р;
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1000981001;
Кількість акцій: 1 072 103 шт.
Номінальна вартість акцій даного випуску: 1 (одна) грн.
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск
цінних паперів:
Найменування: Публічне акціонерне товариство «національний депозитарій України»
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Реквізити депозитарної установи, у якій Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»;
Код за ЄДРПОУ: 23697280
Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1;
Телефон: (044) 494-46-50
Дані ліцензії на провадження діяльності депозитарної установи: серія
АЕ номер 263236, номер рішення 1626 від 28.08.2013 р., видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
Інформуємо про потребу укладення власником цінних паперів договору
про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності
на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.
Директор ПрАТ «Блакитна нива»
В.Б. Возний
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 15 квітня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»
Код за ЄДРПОУ: 22449841
Місцезнаходження: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А
Міжміський код, телефон та факс: /048/ 719-86-66
Електронна поштова адреса: fc@chernomorets.odessa.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: chernomorets.odessa.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
1. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 1 від 08.04.2014 р.) з 08.04.2014 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» Мітрошкінва Ігоря
Олександровича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено згідно поданої заяви. Володіє часткою у Статутному капіталі Емітента, що складає 0,0075 відсотків. Перебував на посаді 06 років
01 місяць. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 1 від 08.04.2014 р.) з 08.04.2014 р. призначено на посаду Голови
Наглядової ради АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» юридичну особу: Товариство
з обмеженою відповідальністю «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 20963918. Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 41,4747%). Обрано на посаду на 3 роки. Представника не призначено.
3. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 1 від 08.04.2014 р.) з 08.04.2014 р. припинено повноваження Ревізора АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» юридичної особи: Товариства з
обмеженою відповідальністю «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 20963918. Володіє
часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 41,4747%) в особі
представника Подгорної Ірини Євгеніївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента представник не володіє. Перебувала на посаді 04 роки 04 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. 3. Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 1 від 08.04.2014 р.) з 08.04.2014 р. призначено на посаду Ревізора АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ» юридичної особи: Товариства з обмеженою
відповідальністю «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683. Володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 8,2017%) в особі представника Подгорної Ірини Євгеніївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі
емітента представник не володіє. Обрано на посаду на 3 роки. Протягом
своєї діяльності обіймала посади: економіст, старший економіст, доцент
кафедри, головний бухгалтер, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Генеральний директор
Керницький С.С.
09.04.2014 р.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ
«ЧОРНОМОРЕЦЬ»
Код за ЄДРПОУ:
22449841
Місцезнаходження:
65039, м. Одеса,
пр-т Гагаріна, 12 А
Міжміський код, телефон та факс: /048/ 719-86-66
Електронна поштова адреса:
fc@chernomorets.odessa.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації:
chernomorets.odessa.ua
Вид особливої інформації:
Відомості про зміну
власників акцій, яким
належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення
07.04.2014 року Приватному акціонерному товариству «Футбольний клуб «Чорноморець» з інформації, отриманої від ПАТ «НДУ» стало відомо наступне:
Пакет акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «блек сі
ріелті груп» (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А), яке володіло
103 210 шт. акцій, що становило 17,2017% голосуючих акцій, зменшився та становить з урахуванням змін 49 210 акцій (8,2017% голосуючих акцій).
ІІІ. Підпис
1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Генеральний директор
Керницький С.С.
08.04.2014 р.
Шановний акціонере!
У зв’язку із надходженням пропозиції про внесення змін до порядку

денного щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ «МЕГАНОМ»
(надалі також Товариство), які мають відбутися 25 квітня 2014 року о
14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 А, зала, розташована на мінус першому поверсі (надалі також — Збори), цим повідомляємо про доповнення порядку денного Зборів, наступним питанням:
«11. Про затвердження рішення про вчинення значних правочинів, які
підлягають обов’язковому затвердженню Загальними зборами акціонерів
Товариства.»
З матеріалами (документами), пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися, звернувшись
в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год.00 хв. до юридичного відділу Товариства за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 А, другий поверх. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), пов’язаними з порядком денним загальних зборів — Генеральний
директор Хоменко Юрій Петрович.
За довідками звертатись за тел.: (044) 496-26-52.
Голова Наглядової ради Товариства

До уваги Акціонерів

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
(багатоканальний):

(044) 5864394
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Публічного акціонерного
товариства «Старокиївський банк»!

Повідомляємо що 09 квітня 2013 року о 10.00 на вимогу Акціонерів
Банку відбулись позачергові загальні збори Акціонерів ПАТ «Старокиївський банк», за адресою: м.Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, 6/8 (зал
засідань)
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії,та секретаря Загальних зборів.
2. Отримання від Національного банку України стабілізаційного кредиту (постанова НБУ №327 від 13.07.2010 із змінами та доповненнями) для
підтримки ліквідності Банку.
3. Передача до Національного банку України в іпотеку майна належного
Банку для забезпечення своїх зобов’язань за стабілізаційним кредитом.
4. Доручення на підписання угоди з Національним банком України на
отримання стабілізаційного кредиту.
Голова Правління
ПАТ «Старокиївський банк»
Ю.В.Яременко

№72, 15 квітня 2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство «Завод ЗБК-13»

Публічне акціонерне товариство «Завод ЗБК-13»
(код за ЄДРПОУ 24343526, місцезнаходження: 61124, м. Харків,
вул. Матросова, 1А) міжміський код, телефон та факс: (0572)
50-75-88 52-41-03, електронна поштова адреса: jbkzavod@mail.ru,
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.zbk.nr-avers.com.ua

Інформація про зміну cкладу посадових осіб Емітента
Посадова особа Голова Наглядової ради Пiляєва Олена Серафiмiвна
(паспорт: серiя ММ № 139686 виданий Червонозаводським РВ УМВС У в
Хар. обл. 30.03.1999) припиненi повноваження 08.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) у зв’язку з
закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала
на посадi з 17.03.2011 р.
Посадова особа Член Наглядової ради Карнаух Бела Данiелiвна (паспорт: серiя ММ № 497349 виданий Комiнтернiвським РВ УМВС У в
Хар. обл. 04.03.2000) припиненi повноваження 08.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) у зв’язку з
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.19386%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 17.03.2011 р.
Посадова особа Член Наглядової ради Бузиле Вiктор Федорович (паспорт: серiя МК № 858498 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй областi 14.04.1998) припиненi повноваження 08.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) у зв’язку
з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.17604% . Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 17.03.2011 р.
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Клименко Галина Степанiвна
(паспорт: серiя МК № 990425 виданий Київським МР РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл. 16.11.1998) припиненi повноваження 08.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) у зв’язку
з закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 17.03.2011 р.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шутяєва Олександра Iвановна
(паспорт: серiя МК № 638769 виданий Червонозаводським РВ УМВС У в
Хар. обл. 29.11.1997) припиненi повноваження 08.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) у зв’язку з
закiнченням термiну дiї повноважень.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала
на посадi з 17.03.2011 р.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Альохiна Катерина Василiвна
(паспорт: серiя ММ № 253464 виданий Червонозаводським РВ УМВС У в
Хар. обл. 06.10.1999) припиненi повноваження 08.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) у зв’язку з
закiнченням термiну дiї повноважень.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала
на посадi з 17.03.2011 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33152529
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, провулок Івана Мар’яненка,
буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 280 21 35, (044) 280 21 35
5. Електронна поштова адреса: info@swiss-cl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.swiss-cl.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «СК Свісс Класік Лайф» 10 квітня 2014 року

Посадова особа Голова Наглядової ради Бараш Людмила Євгенiвна
(паспорт: серiя МК № 374792 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл. 13.12.1996) обрана на посаду 08.04.2014 р.
засiданням Наглядової ради (Протокол № 1 вiд 08.04.2014 р.) термiном на
3 роки з числа обраних загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н
вiд 08.04.2014 р.) членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 51.48481%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду директора ТОВ «Аптека 360 Плюс».
Посадова особа Член Наглядової ради Пiляєва Олена Серафiмiвна
(паспорт: серiя ММ № 139686 виданий Червонозаводським РВ УМВС У в
Хар. обл. 30.03.1999) обрана на посаду 08.04.2014 р. загальними зборами
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера, Голови Наглядової ради
ПАТ «Завод ЗБК-13».
Посадова особа Член Наглядової ради Островерхова Ганна Олексiївна
(паспорт: серiя МК № 496396 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл. 15.05.1997) обрана на посаду 08.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) термiном
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.14040%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймала посаду провiзора ТОВ «Аптека 360 Плюс».
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Прощин Сергiй Вiталiйович
(паспорт: серiя МК № 588998 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 10.09.1997) обран на посаду 08.04.2014 р.
засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) термiном
на 3 роки з числа обраних загальними зборами акцiонерiв (Протокол
№ б/н вiд 08.04.2014 р.) членiв Ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду заступника директора
ПВП «Технолог».
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Клименко Галина Степанiвна
(паспорт: серiя МК № 990425 виданий Київським МР РВ ХМУ УМВСУ в
Харкiвськiй обл. 16.11.1998) обрана на посаду 08.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 08.04.2014 р.) термiном на 3 роки.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Поротягом останнiх 5 рокiв обiймала посади
змiнного майстера, начальника ЖБЦ, голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Завод
ЗБК-13».
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Удовенко Олександр
Анатолiйович (паспорт: серiя МК № 268877 виданий Московським МВ
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 04.09.1996) обран на посаду
08.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд
08.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi
5 рокiв є СПДФО Удовенко О.А.
Т.в.о.Генерального директора ____________ Зуєнко Ольга
Володимирiвна

(протокол № 40 засідання Наглядової ради від 10 квітня 2014 року) у
зв’язку з відсутністю кандидатур на посаду Генерального директора та
відсутністю пропозицій щодо змін у складі Виконавчого органу, прийнято рішення продовжити термін повноважень (обрання/переобрання на ту саму посаду) Генерального директора Борунова Олега Анатолійовича. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.
Володіє часткою в статутному капіталі 0%. Особу обрано на строк до
21 квітня 2017 року (включно). До призначення протягом останніх п’яти
років посадова особа обіймала наступні посади: заступник директора
департаменту валютних операцiй Промiнвестбанку; Заступник Генерального директора ЗАТ СК «Вексель-Життя»; В.о. Генерального директора АТ «СК Свiсс Класiк Лайф»; Генеральний директор АТ «СК
Свісс Класік Лайф». На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Найменування посади _________
О.А. Борунов
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М. П.
11.04.2014 року
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відкрите акціонерне товариство
«Печенізький «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 21196438, місцезнаходження: 62800, Харкiвська обл.,
Печенiзький р-н, смт Печенiги, пров. Б.Хмельницького, 1 , міжміський код, телефон та факс: (057) 6561157, електронна поштова
адреса: agrotex@nr-avers.com.ua , адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www. agrotex.nr-avers.com.
Інформація про зміну складу посадових осіб
Посадова особа Голова правлiння Русанов Вiктор Вiкторович (паспорт:
серiя МН номер 789521 виданий Орджоникiдзевським РВ ХМУ УМВСУ в
Хар. обл. 21.10.2005) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту, вiдповiдно до якого Виконавчим органом Товариства є Директор одноособово. Володiє часткою
в статутному капiталi емiтента 9.71110%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з
14.04.2009 р.
Посадова особа Член правлiння Багацька Нiна Миколаївна (паспорт:
серiя ММ номер 856170 виданий Печенiзьким РВ УМВС в Хар. обл.
15.03.2001) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними зборами
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням
дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Замiсть звiльненої особи
нiкого не призначено, оскiльки вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Виконавчим органом Товариства є Директор одноособово. Акцiями Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 14.04.2009 р.
Посадова особа Член правлiння Торно Наталiя Олександрiвна (паспорт: серiя ЕЖ номер 646406 виданий ОВД Центрального РИК м. Душанбе 16.04.2000) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням
дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Замiсть звiльненої особи
нiкого не призначено, оскiльки вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Виконавчим органом Товариства є Директор одноособово. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.68960%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з
14.04.2009 р.
Посадова особа Голова Наглядової ради Редько Микола Петрович
(паспорт: серiя МК номер 455793 виданий Печенiзькм РВ УМВСУ в Хар.
обл. 14.05.1997) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебував на посадi з 14.04.2009 р.
Посадова особа Член Наглядової ради Русанова Вiра Петрiвна (паспорт: серiя МК номер 196344 виданий Печенiзьким РВ УМВСУ в Харк. обл.
17.05.1996) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними зборами
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням
дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 8.07822%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 14.04.2009 р.
Посадова особа Член Наглядової ради Iмiтер Нiна Григорiвна (паспорт: серiя ММ номер 127683 виданий Печенiзьким РВ УМВСУ в Харк.
обл. 17.02.1999) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перебувала на посадi з 14.04.2009 р.

ПАТ «Укртелеком» повідомляє, що відсоткову ставку за облігаціями товариства серій «N», «O», «P», «Q» на дев’ятий-дванадцятий
відсоткові періоди встановлено у розмірі 16,5 % річних.

Відкрите акціонерне товариство
«Печенізький «АГРОТЕХСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 21196438, місцезнаходження: 62800, Харкiвська обл.,
Печенiзький р-н, смт Печенiги, пров. Б.Хмельницького, 1 , міжміський
код, телефон та факс: (057) 6561157, електронна поштова адреса:
agrotex@nr-avers.com.ua , адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www. agrotex.nr-avers.com.
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Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Карпенко Генадiй Васильович (паспорт: серiя МН номер 634630 виданий Печенiзьким РВ
УМВС Укр. в Харк. обл. 21.09.2000) припиненi повноваження
09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд
09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог
Закону України «Про акцiонернi товариства» та прийняттям нової
редакцiї Статуту. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено,
оскiльки новою редакцiєю Статуту утворення Ревiзiйної комiсiї не передбачено. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.23143%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 14.04.2009 р.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Вороний Олександр Миколайович (паспорт: серiя ММ номер 215114 виданий Печенiзьким РВ УМВС Укр.
в Харк. обл. 13.06.2001) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Замiсть звiльненої
особи нiкого не призначено, оскiльки новою редакцiєю Статуту утворення
Ревiзiйної комiсiї не передбачено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на
посадi з 14.04.2009 р.
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Склярова Надiя Анатолiївна
(паспорт: серiя МН номер 215890 виданий Печенiзьким РВ УМВС Укр. в
Харк. обл. 05.09.2001) припиненi повноваження 09.04.2014 р. загальними
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства до вимог Закону України «Про акцiонернi
товариства» та прийняттям нової редакцiї Статуту. Замiсть звiльненої
особи нiкого не призначено, оскiльки новою редакцiєю Статуту утворення
Ревiзiйної комiсiї не передбачено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала
на посадi з 14.04.2009 р.
Посадова особа Директор Русанов Вiктор Вiкторович (паспорт:
серiя МН номер 789521 виданий Орджоникiдзевським РВ ХМУ УМВСУ
в Хар. обл. 21.10.2005) обрана на посаду 09.04.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) термiном на 5 рокiв.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.71110%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови правлiння ВАТ «Печенiзький
АГРОТЕХСЕРВIС».
Посадова особа Голова Наглядової ради Звєрєв Вiктор Олександрович (паспорт: серiя МК номер 300480 виданий Липецьким вiддiлом УМВСУ в Хар. обл. 16.09.1996) обрана на посаду 09.04.2014 р. засiданням
Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) термiном на 3 роки
з числа обраних загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд
09.04.2014 р.) членiв Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Заступник голови
Харкiвської облдержадмiнiстрацiї, Президент Харкiвської торговопромислової палати.
Посадова особа Член Наглядової ради Клочко Володимир Сергiйович
(паспорт: серiя МН номер 198791 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 07.12.2001) обрана на посаду 09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) термiном
на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав
посаду Директора Фiрми «Укрпромтехинвест».
Посадова особа Член Наглядової ради Плахтiй Андрiй Жоржович
(паспорт: серiя ММ номер 305525 виданий Київським РВ ХМУ УМВС
Українив Харкiвськiй обл. 21.09.1997) обрана на посаду 09.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 09.04.2014 р.) термiном
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 28.96340%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директор ТОВ «КУА «Iнвестицiйнi
проекти».
Директор
Русанов В.В.
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата зміни 09.04.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що
здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або
акціонером 09.04.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична особа» змінилася з 0.000% до 28.960%. Розмір пакета акцій
акціонера до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін
47040 шт.
Директор 	Русанов В.В.

№72, 15 квітня 2014 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Українська галузева компанiя по виробництву пива,
безалкогольних напоїв та мiнеральних вод «Укрпиво»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Українська галузева компанiя по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мiнеральних вод «Укрпиво»
2. Код за ЄДРПОУ: 14297558
3. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грiнченко, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-33-95, (044) 279-72-84
5. Електронна поштова адреса: ni-jminko@ukrpivo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: ukrpivo.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Посадова особа - Голова Наглядової ради Перетятько Петро Васильович звiльнений з посади 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї
повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,9477%.
Згоди на розкриття паспортних даних член Наглядової ради не надав.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р.
(Протокол № 22).
Посадова особа - Член Наглядової ради Жмiнько Наталiя Iванiвна
звiльнена з посади 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,1466%. Згоди на
розкриття паспортних даних член Наглядової ради не надала. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прий
нято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол
№ 22).
Член Наглядової ради ПАТ «САН IнБев Україна» звiльнений з посади
10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 14,5312%. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ПАТ «Карлсберг Україна» припинено повноваження 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 9,2668%. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ПрАТ «Ефес Україна» припинено повноваження
10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 10,0444%. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ПАТ «Славутський солодовий завод» припинено
повноваження 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 2,6768%.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р.
(Протокол № 22).
Член Наглядової ради ТОВ «Рiвень ЛТД» припинено повноваження
10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 12,644%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв
«Росинка» припинено повноваження 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням
термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 0,5098%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ПАТ «Хмельпиво» припинено повноваження
10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 1,356%. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ТОВ «Микулiнецький Бровар» припинено повноваження 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 6,3918%. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення
прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Наглядової ради ПАТ «Пивобезалкогольний комбiнат «Крим»»
припинено повноваження 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї
повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
3,1229%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить
3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).

Посадова особа - Голова Ревiзiйної комiсiї Сташейко Вiктор Iванович
припинено повноваження з 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї
повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
0,1274%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, становть 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Бiлокур Геннадiй Дмитрович
припинено повноваження з 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї
повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
1,5309%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Лавренюк Леонiд Михайлович
припинено повноваження з 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї
повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
1,0783%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi, становить 6 рокiв. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ «Бердичiвський пивоварний завод» припинено повноваження 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 2,7119%.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки.
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р.
(Протокол № 22).
Посадова особа - Голова Наглядової ради Перетятько Петро Васильович призначена на посаду 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
у розмiрi 1,9477%. Згоди на розкриття паспортних даних член Наглядової
ради не надав. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: Голови Наглядової ради ПрАТ «Укрпиво». Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ПАТ «Карлсберг Україна» обрано членом Наглядової ради 10.04.2014р. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента у розмiрi 9,2668%. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради Жмiнько Наталiя Iванiвна обранана на посаду 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 0,1466%. Згоди на розкриття паспортних даних член Наглядової
ради не надав. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Протягом своєї дiяльностi обiймала посаду головного економiста ПрАТ «Укрпиво». Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ПАТ «САН IнБев Україна» обрано членом Наглядової ради 10.04.2014р. Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента у розмiрi 14,5312%. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ПрАТ «Ефес Україна» обрано
членом Наглядової ради 10.04.2014р. Cтрок, на який призначено особу,
становить 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
10,0444%. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ПАТ «Славутський солодовий
завод» обрано членом Наглядової ради 10.04.2014р. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 2,6768%. Рiшення прийнято загальними Зборами
акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ТОВ «Рiвень ЛТД» обрано членом Наглядової ради 10.04.2014р. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента урозмiрi
13,644%. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» обрано членом Наглядової ради 10.04.2014р.
Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,5098%. Рiшення прийнято загальними
Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Наглядової ради ПАТ «Хмельпиво» обрано членом Наглядової ради 10.04.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 1,3256%. Cтрок, на який призначено особу, становить
3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
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Посадова особа - ТОВ «Бердичiвський пивоварний завод» обрано головою Ревiзiйної комiсiї 10.04.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 2,7119%. Cтрок, на який призначено особу, становить
3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - ПрАТ «Славутський пивоварний завод» обрано членом Ревiзiйної комiсiї 10.04.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 0,6845%. Cтрок, на який призначено особу, становить
3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства
10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - член Ревiзiйної комiсiї Васюренко Наталiя Дмитрiвна
обранана на посаду 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 0.0637%. Згоди на розкриття паспортних даних член Ревiзiйної
комiсiї не надала. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. Протягом останнiх рокiв знаходиться на пенсiї. Рiшення прийнято загальними
Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - Генеральний директор Коренькова Галина Миколаївна
звiльнена з посади 10.04.2014р. у зв'язку з закiнченням термiну дiї повно-

важень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,3735%. Згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
Посадова особа - Генеральний директор Коренькова Галина Миколаївна
призначена на посаду 10.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у
розмiрi 0,3735%. Згоди на розкриття паспортних даних генеральний директор не надав. Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки. З 2003
року обiймає посаду: Генерального директора ПрАТ «Укрпиво». Рiшення
прийнято загальними Зборами акцiонерiв Товариства 10.04.2014р. (Протокол № 22).
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний
директор
Коренькова
Галина
Миколаївна,
10.04.2014р.

Річна інформація ПрАТ за 2013р.

господарської діяльності (тис.грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 9398/9786. Основні засоби 3364/4141. Довгострокові фінінвестиції 225/225. Запаси 142/53. Сумарна дебіторська
заборгованість 40618/3807. Грошові кошти та їх еквіваленти
87/70. Власний капітал 3330/3352. Статутний капітал 7000/7000.
Збиток -3670/-3648. Довгострокові зобов’язання 1700/1643. Поточні зобов’язання 4367/4791. Чистий прибуток (збиток) -22/230.

Приватне акцiонерне товариство
«Дельта-Сервiс». ЄДРПОУ 32125866. Адреса 73000

м.Херсон Острiвське шосе, 2-А, тлф 0552275446. Повний текст
РІ у ЗІБД Комісії розкрит 14.04.14. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: deltaserv.vatua.com. Аудитор ФОП Пірієнко Валерій
Іванович, код 2012314477. Основні показники фінансово-

Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «ІНДАР»
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «ІНДАР»
(далі – ПрАТ «ІНДАР»), код ЄДРПОУ 21680915, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ІНДАР» відбудуться 30 квітня 2014 року о 15-00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського 7.
Реєстрація акціонерів або їх представників для участі в позачергових
загальних зборах відбудеться 30.04.2014 з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за
місцем проведення позачергових загальних зборів.
Для реєстрації участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, є тимчасово виконуючий обов’язки голови правління ПрАТ «ІНДАР»
Павлов Дмитро Геннадійович (адреса: 02099, Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5; тел./факс: (044) 566-36-01; режим роботи з 9:00 до
17:00 год.).
Місце ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів (далі – Документи): м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок 5,
адміністративно-господарський корпус. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з Документами – тимчасово виконуючий обов’язки голови
правління ПрАТ «ІНДАР» Павлов Дмитро Геннадійович (адреса: 02099,
Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5; тел./факс: (044) 566-36-01; режим
роботи з 9:00 до 17:00 год.; т. р. (044) 566-35-12).
Порядок ознайомлення акціонерів з Документами: з 28 квітня 2014
року з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.)
за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, адміністративногосподарський корпус. 30 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних
зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, 24.04.2014.
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 566-35-12.
Перелік питань,
що виносяться на голосування (порядок денний)
позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНДАР»:
1) прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів:
- обрання секретаря позачергових загальних зборів;
- обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів;
- затвердження порядку голосування на позачергових загальних
зборів;
- затвердження регламенту позачергових загальних зборів.
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2) про відкликання голови та членів правління ПрАТ «По виробництву
інсулінів «Індар»;
3) про обрання голови та членів правління ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар». Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з новообраними головою та членами правління; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та
членами правління;
4) про відкликання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар»;
5) про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар»;
6) про внесення змін до статуту ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» шляхом викладення його в новій редакції;
7) про внесення змін та затвердження в новій редакції положень про
Загальні збори акціонерів ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Наглядову раду ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», Правління ПрАТ «По
виробництву інсулінів «Індар» та Ревізійну комісію ПрАТ «По виробництву
інсулінів «Індар»;
8) затвердження річного звіту Товариства за 2013-й рік;
9) розподіл збитків і прибутку Товариства за 2013-й рік;
10) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту
Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013-й рік.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНДАР»
(тис. грн.)
Найменування показника
період
ПоточПоперений
дній
Усього активів
210283
159550
Основні засоби
49571
47236
Довгострокові фінансові інвестиції
294
6689
Запаси
67224
51945
Сумарна дебіторська заборгованість
47793
47204
Грошові кошти та їх еквіваленти
43584
5583
Нерозподілений прибуток
1406
17407
Власний капітал
129783
128480
Статутний капітал
80886
80886
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
80500
31070
Чистий прибуток (збиток)
1406
267
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду
299
281
(осіб)
ПрАТ «ІНДАР»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне
товариство «Гребінківський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00371995
1.4. Місцезнаходження емітента: 08662 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 04571- 7-19-78;
04571-7-17-65; 04571-7-24-05 (факс )
1.6. Електронна поштова адреса емітента: gmz2008@mfil.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.gmz.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення посадової особи прийнято загальними зборами ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 11.04.2014 р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1/2014:
1. Посадова особа Щуцький Ігор Валентинович (паспорт ТТ 053167 виданий 19.05.2011р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві)
звільнений з посади Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 94,5912%. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності: генеральний директор компаній «Техінсервіс».
Рішення про призначення посадових осіб прийнято загальними зборами ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» від 11 04.2014р. на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1/2014:
1. Посадова особа Сергієнко Микола Леонтійович (паспорт СК 030853
виданий 27.01.1996р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС
України в Київській обл.) призначений на посаду Голови Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,0689%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки згідно Статуту Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний
інженер МП «Мить»
2. Посадова особа Барабаш Андрій Михайлович (паспорт СК 977726
виданий 05.12.1998р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС
України в Київській обл.) призначений на посаду члена Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0004%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки згідно Статуту Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: майстер
ВАТ «Цукропроммеханізація».
3. Посадова особа Павлюк Наталія Олексіївна (паспорт СМ 154476 виданий 12.02.2000р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) призначена на посаду члена Наглядової ради. Воло-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Міжнародна енергетична компанія»

2. Код за ЄДРПОУ: 36285564
3. Місцезнаходження: 03127 м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 93, к. 212
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82, (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.mek.in.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів
11.04.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних
зборів акціонерів № 1/2014 від 11.04.2014р. Посадова особа Масляк Олександр Маркіянович (Паспорт: серія КМ номер 155660 виданий 26.06.2003р.

діє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0029%. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – строком на 3 роки згідно Статуту Товариства.
Інші посади,які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер по
розрахунках ВАТ «Цукропроммеханізація».
4. Посадова особа Майструк Юрій Борисович (паспорт СК 976656 виданий 21.11.1998р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС
України В Київській обл.) призначений на посаду Голови правління ПАТ
«ГМЗ». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 2,2476%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на
який призначено особу – строком на 3 роки згідно Статуту Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ
«Ізоліт СВ».
5. Посадова особа Солдатенко І.М. (паспорт СК 976882 виданий
28.11.1998р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) призначений на посаду члена Правління. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента – 0,0454%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком
на 3 роки згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник техвідділу ВАТ «Цукропроммеханізація».
6. Посадова особа Корнієнко Ольга Борисівна (паспорт СК 070001 виданий 18.05.1996р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС України в Київській обл.) призначена на посаду члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0496%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу:
строком на 3 роки згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: бухгалтер Васильківського відділення
Ощадбанку.
7. Посадова особа Кузьменко Сергій Васильович (паспорт СК 030862
виданий 03.02.1996р. Гребінківським СВМ Васильківського МВГУ МВС
України в Київській обл.) призначений на посаду члена Правління. Володіє
часткою в статутному капіталі емітента – 0,0482%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: керівник ВМТЗ ВАТ «Цукропроммеханізація».
8. Посадова особа Волошина Галина Іванівна (паспорт СК 739175 виданий 14.03.1998р. Васильківським МВГУ МВС України в Київській обл.)
призначена на посаду члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,0160%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки
згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності: інженер-технолог ВАТ «Цукропроммеханізація».
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова Правління
Ю.Б. Майструк

Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Голова правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.01.2009р. до 11.04.2014р.
Рішення про призначення прийнято Загальних зборів акціонерів
11.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 11.04.2014р. Посадова особа
Бурлаченко Сергій Миколайович (Паспорт: серія КК номер 091810 виданий
10.09.1998 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Голова правління. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк, на який призначено особу: з 12.04.2014р. до обрання нового
Голови правління. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник голови правління ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія».
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління
Бурлаченко Сергій Миколайович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):

(044) 5864394
51

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№72, 15 квітня 2014 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Основні відомості про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
«ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮ-

Повне найменування –

ТОВАРИСТВО
ВАННЯ»; Код за

ЄДРПОУ – 22860631; Місцезнаходження –
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон (044) 483-12-78; Дата розкриття повного тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 14.04.14р.;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - http://artemsvarka.com.ua; Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової
звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторськоконсалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Чергові загальні збори
проведені 19.03.13р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Звiт правління. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревізійної комісії.
5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. 8. Затвердження нової
редакцiї статуту. Всi питання порядку денного було розглянуто. Всі
звiти затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв.
Затверджено нову редакцію статуту. Осiб, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного не було.
Інформація про дивіденди
За результатами
За результатами
звітного періоду
періоду, що передував звітному
за простими
За
за
за
акціями
привіле- простими привілейовани- акціями йованими
ми
акціями
акціями
Сума нарахованих 1965792.640
0.00
1755172.00
0.00
дивідендів, грн.
Нараховані
1.12
0.00
1.00
0.00
дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
0.00
0.00
1746219.00
0.00
дивідендів, грн.
Дата складення
..
..
01.06.2013
..
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
..
..
01.06.2013
..
дивідендів
Опис
На момент складання рiчної звiтностi дата
складання перелiку осiб та дата виплати
дивiдендiв не визначенi.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний попередній
Усього активів
38310
43767
Основні засоби (за залишковою вартістю)
2664
1967
Довгострокові фінансові інвестиції
50
50
Запаси
--Сумарна дебіторська заборгованість
19749
16418
Грошові кошти та їх еквіваленти
9419
21668
Власний капітал
36615
31873
Статутний капітал
439
439
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
35849
31107
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
1695
11894
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
3.702
3.305
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
3.702
3.305
просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1755172 1755172
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
----цінних паперів власних випусків протягом
періоду
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Основні відомості про емітента

Повне найменування – Приватне акцiонерне товариство «ЛИТЕР»; Код за ЄДРПОУ – 24720880; Місцез-

находження – 03150, м. Київ, вул. Горького, 102 А; Міжміський код та
телефон - (044) 502-10-19; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 09.04.14р.;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - http://industrial-systems.com.ua/ru/company.htm; П. І. Б.
аудитора (фізичної особи - підприємця), яким проведений аудит фінансової звітності - Лахно Тарас Анатолійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
14060
20323
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1260
1216
Довгострокові фінансові інвестиції
8
8
Запаси
3667
6220
Сумарна дебіторська заборгованість
6763
6662
Грошові кошти та їх еквіваленти
38
3397
Власний капітал
-1784
1116
Статутний капітал
20
20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1804
1096
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
15844
19207
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
-14500.0 -8350.0
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-14500.0 -8350.0
одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
200
200
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
--цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Основні відомості про емітента

Приватне акцiонерне товариство «РОДОС»; Код за ЄДРПОУ – 14310767; МісцезнаПовне найменування –

ходження – 03191 м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58; Міжміський код та
телефон - (044) 596-52-22; Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 14.04.14р.;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію - http://rodos.com.ua; П. І. Б. аудитора (фізичної особи - підприємця), яким проведений аудит фінансової звітності - Лахно Тарас
Анатолійович.
Чергові загальні збори проведені 29.03.13р. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт
ревізора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв.
Всi питання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi.
Затверджений порядок розподiлу прибутку, дивiденди не виплачуватимуться. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Дивiденди за результатами звiтного та попереднього
перiодів не нараховувались та не виплачувались.
Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта
малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування
період
показника
звітний попередній
Усього активів
13416.9
12191.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3397.2
2735.4
Довгострокові фінансові інвестиції
--Виробничі запаси
5799.0
4517.6
Сумарна дебіторська заборгованість
749.0
2279.5
Грошові кошти та їх еквіваленти
2655.2
2118.1
Власний капітал
12890.5
11489.7
Статутний капітал
418.6
418.6
Нерозподілений прибуток (непокритий
10527.9
9127.1
збиток)
Довгострокові зобов’язання і забеспечення
--Поточні зобов’язання і забеспечення
526.4
701.5
Чистий прибуток (збиток)
1400.8
2102.3
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НОВАТОР-СЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ: 14252171
3. Місцезнаходження: Україна, 14000, м. Чернігів, проспект Миру, буд.12
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 626-618; (0462) 44232
5. Електронна поштова адреса: pek@novator-s.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: novator-s.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
II. Текст повідомлення
На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ «НОВАТОР-СЕРВIС» (Протокол № 3 від 11.04.2014 р.) відбулись наступні зміни складу посадових осіб:
- припинено повноваження директора Пекуровського Леонiда Йосиповича у зв'язку з закiнченням термiну дii контракту. Перебував на посадi директора Товариства з 11.03.2011 р. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 55,2 %. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
- обрано директора Пекуровського Леонiда Йосиповича строком на три
роки до 11.04.2017 р. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
Емiтента в розмiрi 55,2 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: директор ТОВ «Новатор»; генеральний директор, директор
ПРАТ «НОВАТОР-СЕРВIС». Не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї,
номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «НОВАТОРСЕРВIС» (протокол № 1 від 11.04.2014 р.) відбулись наступні зміни складу
посадових осіб:
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Пекуровського Iгоря
Леонiдовича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебував на
посадi Голови Наглядової ради Товариства з 11.03.2011 р. Посадова особа
володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 20 %. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
- обрано на посаду Голови Наглядової ради Пекуровського Iгоря
Леонiдовича строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 20 %. Посади, якi обiймав протягом останнiх
п'яти рокiв: директор ТОВ «Гранд», директор з маркетингу та комерцiї
ЗАТ «Новатор-сервiс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера,
дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.

Річна інформація ПАТ за 2013р.

Публiчне акцiонерне товариство
«Кам'янський». ЄДРПОУ 00413713. Адреса 74341 Херсон-

ська обл. Бериславський р-н с.Одрадокам'янка вул.Ленiна, 1, тлф
0554654279. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 14.04.14. Веб-сторінка,
на який розміщено РІ: kamenskiy.vatua.com. ТОВ незалежна АФ «Пріоритет», 14124964. Загальні збори вiдбулися 23.04.13. Порядок денний: 1.Звiт
виконавчого органу про результати дiяльностi за 2012р. 2.Звiт наглядової
ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 3.Затвердження результатiв дiяльностi,
балансу товариства i розподiлу прибутку за 2012р. Пропозицiй щодо внесення змiн, доповнень до порядку денного не надходило. Прийнятi рішен-

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

Приватне акціонерне товариство «НАБЕРЕЖНА-IНВЕСТ»
1. Повне найменування емітента:

2. Код за ЄДРПОУ: 34818125
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, Костянтинівська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 44 585 60 00,
+380 44 585 60 00
5. Електронна поштова адреса: elena.kolchenogova@octava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://naberegnaja.
jimdo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників ак-

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського
Олександра Леонiдовича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебував на посадi члена Наглядової ради Товариства з 11.03.2011 р. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi
10,4 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера,
дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Пекуровського Олександра
Леонiдовича строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 10,4 %. Посади, якi обiймав протягом останнiх
п'яти рокiв: заступник директора ЗАТ «Новатор-сервiс», дизайнер ПАТ «Чер
нiгiвпобутрадiотехнiка». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини особа не має. Не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
- припинено повноваження Члена Наглядової ради Пекуровської Ольги
Кузьмiвни у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебувала на
посадi члена Наглядової ради Товариства з 11.03.2011 р. Посадова особа
володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,8 %. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не
дала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Пекуровську Ольгу Кузьмiвну
строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
Емiтента в розмiрi 0,8 %. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв: бухгалтер ТОВ «Гранд», бухгалтер ПРАТ «Новатор-Сервiс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Не дала
згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та
найменування органу, що його видав.
- припинено повноваження Ревiзора Пекуровської Римми Борисiвни у
зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебувала на посадi Ревiзора Товариства з 11.03.2011 р. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi
Емiтента в розмiрi 10,4%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї,
номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
- обрано на посаду Ревiзора Пекуровську Римму Борисiвну строком на
3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в
розмiрi 10,4 %. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: технiкбудiвник ЗАТ «Новатор-сервiс». Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини особа не має. Не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо
серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування органу, що його видав.
III. Підпис
Директор Пекуровський Л.Й. підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із
законодавством, 11.04.2014р.

ня: 1.Звiт про результати дiяльностi за 2012р. прийняти до вiдома, затвердження балансу, розподiлу прибутку за 2012р. провести пiсля
заслуховування звiту та висновкiв НР та РК. 2.Звiт НР, висновок РК по балансу затвердити. 3.Звiт про результати дiяльностi, баланс за 2012р. затвердити; весь прибуток направити на поповнення обiгових коштiв. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Основні показники
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 99566/85739. Основні засоби 32907/35620. Запаси 11378/9236. Сумарна дебіторська заборгованість 55152/40689. Грошові кошти та їх еквіваленти 125/190. Власний капітал 51487/45613. Статутний капітал 23457/23457.
Нерозподілений прибуток 24685/18811. Довгострокові зобов’язання
17647/17702. Поточні зобов’язання 30432/22424. Прибуток на одну акц.
(грн.) 0.06/-0.04. Кількість акцій 93829600/93829600.

цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення
Власник акцій – фізична особа, яка мала простих iменних акцiй
150 000 штук, що становить 15% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi Товариства, вiдчужив шляхом дарування свiй пакет акцiй в повному обсязi. Внаслiдок цього
кiлькiсть акцiй, якими володiє фiзична особа стало - 0 простих
iменних акцiй.
Новий власник - фiзична особа набув права власностi на
простi iменнi акцiй у розмiрi 150 000 штук, що становить 15% вiд
загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi Товариства.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор Шарапова Iрина Андрiївна, 11.04.2014р.
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Публiчне акцiонерне товариство «Iгнатпiльський кар’єр»
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Iгнатпiльський кар’єр»; код за ЄДРПОУ емітента: 01374547;
Місцезнаходження: 11163 Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Рудня, вул. Робiтнича, 10; Міжміський код, телефон та факс емітента: (04148) 75-1-36, 75-1-16; Електронна поштова адреса емітента: buchgalter@igranit.org.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації: www.ignatpilk.ho.ua; Вид особливої інформації:
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй
Повідомляємо, що 10.04.2014 року від ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий зведений обліковий реєстр
власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків
голосуючих акцій Товариства, у зв’язку з чим: пакет фізичної осо-

НОВИНИ
«Медведи» утром атакуют рынок акций
Украины

Украинский рынок акций начал торги в понедельник
«гепом» вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв
рухнул на 4,48% — до 1111,4 пункта, индекс ПФТС упал
на 1,1% — до 416 пунктов.
В индексе УБ утром наиболее стремительно дешевели акции Енакиевского метзавода (-7,43%), «Азовстали»
(-6,51%) и «Мотор Сичи» (-5,69%).
Подорожали на одной сделке только бумаги Укрсоцбанка (+5,82%).
На ПФТС все индексные бумаги находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой при этом лидировали акации «Азовстали» (-7,89%), «Донбассэнерго»
(-5,39%) и Авдеевского коксохимзавода (-5,14%).

Курс евро к доллару США падает
в понедельник на заявлениях Драги
о возможности смягчения политики

Курс евро к доллару США и другим основным валютам падает в понедельник на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о возможности смягчения кредитно-денежной политики в
регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,3858
по сравнению с $1,3885 по итогам предыдущих торгов.
В ходе пресс-конференции в рамках весенней сессии
Международного валютного фонда (МВФ) М.Драги заявил об опасности чрезмерного укрепления евро.
54

би — Хабiбуллiна Вадима Монев»яровича став менше 10 відсотків голосуючих акцій і становить 0 акцій, що складає 0 %. Розмір
пакета акцій акціонера до зміни 17600 шт., що скадає11,001 %.
Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт., що складає 0 %
Частка в статутному капіталі акціонера БЕРГЕР ІНВЕСТ
ЛТД(Домініка), Ідентифікаційний код з торговельного, судового
або банківського реєстру 17543, місцезнаходження: 3-й поверх,С&Н
Тауерс,на розі вулиць ГрейтМальборо та Грейт Георг,Розо,00152
змінилася з 0.000% до 11.001%. Розмір пакета акцій акціонера до
зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 17600 шт. Дату
зміни емітент навести не може, так як коли відбулись зміни емітента не повідомляли.
Директор Невмержицький Iван Опанасович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що несе відповідальність згідно з законодавством.

Дальнейший рост курса единой валюты может побудить ЕЦБ к принятию дополнительных мер денежнокредитной политики, чтобы избежать ослабления инфляции, заявил он.
«Укрепление обменного курса требует дополнительных монетарных стимулов. Это важный показатель для
нашей ценовой стабильности», — отметил М.Драги.
«Драги дал понять, и уже не в первый раз, что курс
евро оценивается руководством ЕЦБ при планировании
кредитно-денежной политики, — отмечает старший валютный аналитик IG Ltd. в Мельбурне Крис Уэстон. —
Вероятно, он пытается предотвратить рост курса евро к
доллару выше $1,39».
Внимание рынка направлено на выступления главы
Федеральной резервной системы (ФРС) Дж.Йеллен:
на этой неделе она выступит дважды -во вторник и
среду.
«Йеллен может удивить рынок только в том случае,
если даст понять, что ФРС в меньшей степени нацелена
на сохранение стимулирования, чем ожидается, — говорит аналитик Citigroup Inc. Ричард Кочинос. — Заявления о том, что Федрезерв намерен сохранять стимулирование экономики, несмотря на улучшение статданных,
окажет негативное давление на доллар США».
Стоимость евро относительно иены снизилась в
ходе торгов до 140,86 иены против 141,1 иены в пятницу, пара доллар/иена торгуется на уровне 141,65 иены
по сравнению с 141,62 иены по итогам предыдущей
сессии.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
Нефть дорожает, Brent выросла
до $107,91 за баррель

Нефть дорожает в понедельник, сообщает агентство
Bloomberg.
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 8:51 МСК выросли в цене на $0,58
(0,54%) — до $107,91 за баррель. К закрытию рынка в
пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,13
(0,12%) и составила $107,33 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,52 (0,5%) по сравнению с уровнем 11 апреля — до $104,26 за баррель. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,34 (0,33%) — до
$103,74 за баррель.

ЕС не должен зацикливаться
на бюджетной экономии — премьер Италии

У ЕС нет будущего, если он не будет вбирать в себя
новые идеи, заявил премьер Италии Маттео Ренци.
«Европа, основывающаяся на принципе бюджетной
экономии и недальновидности, не имеет будущего», —
сказал М.Ренци в Турине в субботу в выступлении, приуроченном к старту кампании возглавляемой им Демократической партии Италии перед выборами в
Европарламент.
«Нам нужна Европа, приводимая в движение новыми
идеями, а не только банками», — добавил М.Ренци.
При этом премьер заверил, что не считает нужным отказываться от единой европейской валюты. По его словам, «нужно верить в институты (ЕС — ИФ), а также в
возможность их модифицировать».

Промпроизводство в еврозоне в феврале
выросло на 0,2%, на уровне ожиданий

Объем промышленного производства в еврозоне в
феврале 2014 года увеличился на 0,2% по сравнению с
предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Изменение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Относительно февраля 2013 года промпроизводство повысилось на 1,7% при консенсус-прогнозе роста на 1,5%.
Данные за январь подверглись пересмотру: изменение относительно предыдущего месяца было нулевым, а
не снижением на 0,2%, как сообщалось ранее, а в годовом выражении показатель вырос на 1,6%, а не на 2,1%.
Наиболее значительное помесячное повышение в числе стран еврозоны зарегистрировано на Мальте (+5,4%) и
в Ирландии (+5%). В Германии промпроизводство увеличилось на 0,4%, во Франции — на 0,2%, в Испании — на
0,7%. В Италии наблюдалось снижение на 0,5%.
Тем временем в 28 странах Европейского союза (ЕС)
рост промпроизводства в феврале по сравнению с январем составил 0,4%, в годовом выражении — 2,1%.
Выработка электроэнергии в еврозоне сократилась в
феврале третий месяц подряд, снижение составило 1,7%
относительно января и 8,5% в годовом выражении. Выпуск
потребительских товаров длительного пользования уменьшился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Вместе с тем страны валютного блока увеличили выпуск промежуточных товаров на 0,6%, потребительских
товаров повседневного пользования — на 0,5%.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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