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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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 Приватне акцiонерне товариство 

«Полiська страхова компанiя»
2. Код за ЄДРПОУ 31598066
3. Місцезнаходження 14013, мiсто Чернiгiв, 

вул. Олександра Молодчого, 46
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 677990 (0462) 603672
5. Електронна поштова адреса psk@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://psk.athost.info

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

«Полiська страхова компанiя» (протокол вiд 29.05.2015 № 29) припинено 

пов новаження директора Буренка Юрiя Володимировича в зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень, перебував на посадi з 30.05.2014, 
акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Полiська страхова компанiя» (протокол вiд 29.05.2015 № 29) обрано ди-
ректора Буренка Юрiя Володимировича, термiн повноважень подовжений 
по 31.05.2016, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 
директор Закритого акцiонерного товариства «Полiська страхова компанiя», 
з 13.05.2010 директор Приватного акцiонерного товариства «Полiська стра-
хова компанiя». З 30.05.2014 переобрано на посаду директора Приватного 
акцiонерного товариства «Полiська страхова компанiя» на новий термiн.

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

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

2. Найменування посади: Директор Буренок Юрiй Володимирович 
29.05.2015

ПриВаТне акцiонерне ТоВарисТВо «Полiська сТрахоВа комПанiя»

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: ПриВаТне акцІонерне 

ТоВарисТВо «карлІВська меБлеВа фаБрика»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00275004
3. Місцезнаходження емітента: 39500, Полтавська обл., м.Карлівка,  

вул.Слюсарна, 1
4. Міжміський код та телефон: (050) 304-19-60
5. Електронна поштова адреса емітента: : zberigach@poltavabank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00275004.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ.Текст повідомлення:

Рішенням Наглядової ради товариства протокол № 1 від 29.05.2015  року 

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
- звільнено (припинено повноваження) генерального директора Котля-

ревського Сергія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадо-
ва особа не надавала). Звільнено з посади з 29.05.2015 року згідно поданої 
заяви. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Перебував на 
посаді голови правління з 03.08.2011 року. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- призначено генеральним деректором Капралова Миколу Лукича (зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала) з 
02.06.2015 року. Володіє часткою в статутному капiталi товариства — 
0,0010 %. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років — завідующий 
виробництвом ПАТ «КаМФ». Призначено на посаду на невизначений тер-
мін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Генеральний директор  капралов микола лукич

02.06.2015
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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття 
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 28.05.2015
(дата)

особлива інформація емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Рiвненська кондитерська фабрика»

2. Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 33001 м. Рiвне вул. Хмiльна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс +38 (0362) 636127 +38 (0362) 636127 
6. Електронна поштова адреса tav2@eko.ua

ii. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

29.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації:

28.05.2015 рішенням Наглядової ради припинено повноваження — Го-
лова дирекції Петрук Валентина Тихонівна в зв’язку зi спливом строку, на 
який призначена посадова особа вiдповiдно до п. 11.1.5 Статуту. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебувала 5 рокiв. Акцiями 
емiтента не володiє.

28.05.2015 рішенням Наглядової ради припинено повноваження — 
член дирекції Палійчук Галина Онуфріївна, в зв’язку зi спливом строку, на 
який призначена посадова особа вiдповiдно до п. 11.1.5 Статуту. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебувала 3 роки. Акцiями 
емiтента не володiє.

28.05.2015 рішенням Наглядової ради припинено повноваження — 
член дирекції Богатко Віра Іванівна, в зв’язку зi спливом строку, на який 
призначена посадова особа вiдповiдно до п. 11.1.5 Статуту. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебувала 3 роки. Акцiями 
емiтента не володiє..

28.05.2015 рішенням Наглядової ради припинено повноваження — 
член дирекції Капраль Віктор Дмитрович, в зв’язку зi спливом строку, на 
який призначена посадова особа вiдповiдно до п. 11.1.5 Статуту. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував 3 рокiв. Акцiями 
емiтента не володiє..

28.05.2015 рішенням Наглядової ради припинено повноваження — 
член дирекції Галагуз Іванна Миколаївна, в зв’язку зi спливом строку, на 
який призначена посадова особа вiдповiдно до п. 11.1.5 Статуту. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебувала 3 роки. Акцiями 
емiтента не володiє..

28.05.2015 рішенням Наглядової ради призначено Голова дирекції — 
Петрук Валентина Тихонівна, згiдно п.11.1.5 Статуту строком на 3 роки. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Iншi 
посади протягом 5 рокiв: Голова Дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська 
фабрика»

28.05.2015 рішенням Наглядової ради призначено — член дирекції Па-
лійчук Галина Онуфріївна, згiдно п.11.1.5 Статуту строком на 3 роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Iншi 
посади протягом 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», началь-
ник цеху № 3; член Дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика»

28.05.2015 рішенням Наглядової ради призначено — член дирекції Бо-
гатко Віра Іванівна, згiдно п.11.1.5 Статуту строком на 3 роки. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi 
чи посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади про-
тягом 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», начальник цукер-
кового цеху; член Дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика»

28.05.2015 рішенням Наглядової ради призначено — член дирекції Ка-
праль Віктор Дмитрович, згiдно п.11.1.5 Статуту строком на 3 роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Iншi 
посади протягом 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика», голов-
ний iнженер; член Дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика»

28.05.2015 рішенням Наглядової ради призначено — член дирекції Га-
лагуз Іванна Миколаївна, згiдно п.11.1.5 Статуту строком на 3 роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Iншi 
посади протягом 5 рокiв: ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика»,бухгалтер; 
член Дирекцiї ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика»

ПуБлiчне акцiонерне ТоВарисТВо «рiВненська конДиТерська фаБрика»

ПоВІДомлення  
Про ПриДБання ЗначноГо ПакеТа акцІЙ

На вимогу статті 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» компанія ПАВЕР-
ФУЛ ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК. (POWERFUL INVEST & FINANCE INC.), 
юридична особа, що створена та існує за законодавством Британських Вір-
гінських островів, повідомляє про намір придбати акції у статутному капіта-
лі публічного акціонерного товариства «ТОРГРІЧТРАНС», код за ЄДРПОУ 

03150326, місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 14 (далі — «Товариство»), що складає 320 251 просту імен-
ну акцiю, що становить 15,6241% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у 
статутному капiталi Товариства, що належать компанії VILLON 
AKTIENGESELLSCHAFT, юридична особа, що створена та існує за законо-
давством Ліхтенштейн.

Представник за довіреністю  колченогова о.к. 

ПуБлІчне акцІонерне ТоВарисТВо «ТорГрІчТранс»
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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 

«крЮкІВськиЙ ВаГоноБуДІВниЙ ЗаВоД»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814
3. Місцезнаходження: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. I. Приходька, б.139
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 769-505, факс (0536) 769-497
5. Електронна поштова адреса: oku1@kvsz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kvsz.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» в зв'язку з закінченням тер-

міну дії повноважень призначений на новий термін повноважень Голова 
правління — директор Шабала А.Д. (Протокол № 3 від 29.05.2015р.). 

Зміни: призначено.
Посада: Голова правління — директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Шабала анатолій Дмитрович.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. 
Строк, на який призначено особу: 1 місяць.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступ-

ник технічного директора з розвитку, заступник технічного директора з 
розвитку та експлуатації. 

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини.

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

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

2. Голова правління — директор (підпис) а.Д. Шабала «29» травня 
2015р. М. П.

ПоВІДомлення  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПриВаТноГо акцІонерноГо 
ТоВарисТВа ІнВесТицІЙноЇ комПанІЇ 

«ІТТ-ІнВесТ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПА-

НІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» (Код за ЄДРПОУ 23517763), що знаходиться за адре-
сою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, (далі — Товариство) повідо-
мляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться «18» червня 2015 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 
04070, м. київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, зал для перегово-
рів, 5 поверх.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери пови-
нні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів  — 
документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, 
що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодав-
ства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: «12» червня 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування 

на Загальних зборах Товариства.
4. Зміна місцезнаходження Товариства.
5. Викладення Статуту Товариства у новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час з 9:00 до 
18:00 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, зала 
для переговорів, 5 пов.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами — Голова Правління-Президент Литвинова Ганна Олек-
сандрівна. Довідки за телефоном: (044) 277-26-27, 26.

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька , Якимiвський р-н, смт. Яки-

мiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131) 9-16-97 (06131) 9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

1. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-
ного товариства "Якимiвський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирiшили:

Припинити повноваження Голови правлiння Хвостова Олександра
Олександровича, на пiдставi його заяви вiд 19.05.2015р. Згоди на роз-
критя паспортних данних не надано. Часткою в статутному фондi емiтен-
та не володiє. На посадi особа перебувала з 05.09.2014 р. по
29.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. 

2. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-
ного товариства "Якимiвський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирiшили: 

Обрати на посаду Голови Правлiння Ковалевського Iвана Iвановича.
Згоди на розкритя паспортних данних не надано. Iншi посади, якi обiй-
мала особа - голова правлiння. Строк, на який призначено особу - термi-
ном на три роки з 30.05.2015 р. Часткою в статутному фондi емiтента не-
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Березнегуватський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 00955101;
3. Місцезнаходження: 56209, Україна, Миколаївська область, Березне-

гуватський, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05168) 9-45-98, (05168) 9-45-98;
5. Електронна поштова адреса:bereznegovata@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: bereznegovatskiy.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
1. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-

ного товариства "Березнегуватський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирi-
шили:

Припинити повноваження Голова правлiння Ковалевського Iвана Iва-
новича. на пiдставi його заяви вiд 20.05.2015 р. Згоди на розкритя паспор-
тних данних не надоно. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
На посадi особа перебувала з 01.04.2013 р. по 29.05.2015 р. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-
ного товариства "Березнегуватський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирi-
шили:

Обрати на посаду Голови Правлiння Кривошея Василя Петровича.
Згоди нарозкритя паспортних данних не надано. Iншi посади, якi обiймала
особа - директор. Строк, на який призначено особу- термiном на три роки
з 30.05.2015 р. Часткою в статутному фондi емiтента неволодiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковалевський Iван Iванович 

29.05.2015 р. 
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ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька , Якимiвський р-н, смт. Яки-

мiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131) 9-16-97 (06131) 9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

1. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-
ного товариства "Якимiвський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирiшили:

Припинити повноваження Голови правлiння Хвостова Олександра
Олександровича, на пiдставi його заяви вiд 19.05.2015р. Згоди на роз-
критя паспортних данних не надано. Часткою в статутному фондi емiтен-
та не володiє. На посадi особа перебувала з 05.09.2014 р. по
29.05.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. 

2. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-
ного товариства "Якимiвський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирiшили: 

Обрати на посаду Голови Правлiння Ковалевського Iвана Iвановича.
Згоди на розкритя паспортних данних не надано. Iншi посади, якi обiй-
мала особа - голова правлiння. Строк, на який призначено особу - термi-
ном на три роки з 30.05.2015 р. Часткою в статутному фондi емiтента не-
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Березнегуватський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 00955101;
3. Місцезнаходження: 56209, Україна, Миколаївська область, Березне-

гуватський, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05168) 9-45-98, (05168) 9-45-98;
5. Електронна поштова адреса:bereznegovata@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: bereznegovatskiy.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
1. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-

ного товариства "Березнегуватський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирi-
шили:

Припинити повноваження Голова правлiння Ковалевського Iвана Iва-
новича. на пiдставi його заяви вiд 20.05.2015 р. Згоди на розкритя паспор-
тних данних не надоно. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
На посадi особа перебувала з 01.04.2013 р. по 29.05.2015 р. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонер-
ного товариства "Березнегуватський елеватор" вiд 29.05.2015 року, вирi-
шили:

Обрати на посаду Голови Правлiння Кривошея Василя Петровича.
Згоди нарозкритя паспортних данних не надано. Iншi посади, якi обiймала
особа - директор. Строк, на який призначено особу- термiном на три роки
з 30.05.2015 р. Часткою в статутному фондi емiтента неволодiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Ковалевський Iван Iванович 

29.05.2015 р. 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
«БАНК ФОРУМ»

2. Код за ЄДРПОУ 21574573
3. Місцезнаходження 02100, мiсто Київ, бульвар 

Верховної Ради 7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)200-02-83 (044) 559-69-24

5. Електронна поштова адреса analit@forum.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.forum.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 

(надалi за текстом — Фонд) 28.05.2015р.прийняла рiшення №106 про 
продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ «БАНК ФО-

РУМ» на 1 рiк до 16.06.2016р. включно.
Водночас, вiдповiдно до зазначеного рiшення продовжено повно-

важення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю ПАТ»БАНК ФО-
РУМ» Ларченко Iрини Миколаївни до 16.06.2016 року.

Ларченко Iрина Миколаївна — провідний професіонал з питань 
врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження 
процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегу-
лювання неплатоспроможності банків. Акціями банку не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх п’яти 
років обіймала посади начальника відділу, начальника управління, ди-
ректора департаменту, провідного професіонала.

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 Ларченко Iрина Миколаївна
Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладiв 
фiзичних осiб на лiквiдацiю

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 29.05.2015
(дата)

ПуБлiчне акцiонерне ТоВарисТВо «Банк форум»

 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 Публiчне акцiонерне товари-

ство «Чернiгiвський проектно-
вишукувальний iнститут 
«Чернiгiвводпроект»

2. Код за ЄДРПОУ 01039599
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, проспект 

Перемоги, 39
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-40-38 (0462) 669-623
5. Електронна поштова адреса vodproekt@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

vodproekt.athost.info

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 

«Чернiгiвський проектно-вишукувальний інститут «Чернiгiвводпроект» 
(протокол вiд 29.05.2015) припинено повноваження директора Клименка 

Анатолiя Семеновича в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень, пе-
ребував на посадi з 30.05.2014, володiє 1,2649% акціями емiтента, не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства 
«Чернiгiвський проектно-вишукувальний iнститут «Чернiгiвводпроект» 
(протокол вiд 29.05.2015) обрано директора Клименка Анатолiя Семенови-
ча, термiн повноважень подовжений по 31.05.2016, володiє 1,2649% 
акцiями емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, 
якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 07.05.2004 по 03.05.2011 
Директор Вiдкритого акцiонерного товариства «Чернiгiвський проектно-
вишукувальний iнститут «Чернiгiвводпроект», з 04.05.2011 директор 
Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський проектно-вишуку-
вальний iнститут «Чернiгiвводпроект», з 30.05.2014 переобрано на посаду 
директора Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський проектно-
вишукувальний iнститут «Чернiгiвводпроект» на новий термiн.

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

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

2. Найменування посади: Директор клименко анатолій семенович 
29.05.2015

ПуБлiчне акцiонерне ТоВарисТВо  
«чернiГiВськиЙ ПроекТно-ВиШукуВальниЙ iнсТиТуТ «чернiГiВВоДПроекТ»

Відкрите акціонерне товариство «Бурова компанія «Букрос», міс-
цезнаходження: 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Монастирська, 12, 
повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 
04 липня 2015 року о 13-00 за адресою: 36000, Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Половка, 88/1, приміщення адміністративного участку № 2, 
1-поверх, кімн. № 1.

Реєстрація проводиться з 11-00 до 11-50 год. 04 липня 2015 року за міс-
цем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: Голови правління, наглядової ради і ревізійної комісії про під-

сумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013-2014 р.р. За-
твердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.

4. Переобрання членів наглядової ради.
5. Приведення діяльності товариства у відповідність до норм Закону 

України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу товариства; про 
заміну найменування товариства).

6. Зміна юридичної адреси Товариства.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконав-

чий орган та ревізійну комісію.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Звітний 
період 

2014 року

Звітний 
період 

2013 року

Попередній 
період 

2012 року
Усього активів 181905 76805 157450
Основні засоби 52311 52311 132490
Довгострокові фінансові 
інвестиції

336 336 336

Запаси 17595 17595 17595
Сумарна дебіторська 
заборгованість

106191 1091 1091

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0 0
Нерозподілений прибуток -74368 -97185 -16540
Власний капітал 65116 42299 122944
Статутний капітал 120 120 120
Додатковий капітал 139364 139364 139364
Довгострокові зобов’язання 0 0 0
Поточні зобов’язання 116789 34506 34506
Чистий прибуток (збиток) ( 313 ) ( 80645 ) ( 2056 )
Середньорічна кількість акцій 
(шт.)

2392930 2392930 2392930

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом періоду 
(шт.)

0 0 0

ВІДкриТе акцІонерне ТоВарисТВо «БуроВа комПанІя «Букрос»
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фондовые индексы украины начали 
торговую неделю разнонаправленной 

динамикой
Украинские биржевые индексы в начале торгов во 

вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: 
индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:15 кв просел на 
0,7% — до 1004,15 пункта, индекс ПФТС повысился на 
0,42% — до 349,32 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
«Мотор Сичи» (-2,26%), Райффайзен Банка Аваль 
(-0,99%) и «Центрэнерго» (-0,64%).

В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Ста-
хановского вагоностроительного завода (+9,33%), «ДТЭК 
Днипроэнерго» (+5,16%) и Северного ГОКа (+2,82%).

С отрицательной динамикой лидировали бумаги кон-
церна «Стирол» (-9,64%), Ясиновского коксохимзавода 
(-4,63%) и Харцызского трубного завода (-4%).

Аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончарен-
ко прогнозирует во вторник боковое движение на укра-
инском рынке акций, возле отметки 1000 пунктов по ин-
дексу УБ, при низких объемах торгов.

«Биржевые участники умерили активность в ожида-
нии новостей о предоставлении очередного транша фи-
нансовой помощи от Международного валютного фонда 
и результатов переговоров с внешними кредиторами», — 
сказал он. 

В то же время руководитель отдела финансовых продук-
тов брокерской компании «Мастер брок» Сергей Румянцев 
отметил, что отскок индекса УБ в конце прошлой недели 
выше 1000 пунктов дает основания прогнозировать даль-
нейший рост индикатора в среднесрочной перспективе.

В числе важных текущих новостей эксперт отметил 
назначение наблюдательным советом ПАО «Укрнафта» 
22 июля собрания акционеров, на котором будут 
рассмотрены вопросы о смене руководства компании и 
распределении ее прибыли.

нефть стабильна в ожидании заседания 
оПек, Brent торгуется на уровне $64,8 за 

баррель
Нефть стабильна во вторник в ожидании заседания 

ОПЕК, на котором будет обсуждаться вопрос об измене-
нии квот на добычу, сообщает агентство Bloomberg.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:41 мск снизились в цене на $0,08 
(0,12%) — до $64,8 за баррель. К закрытию рынка в по-
недельник стоимость фьючерсов упала на $0,68 
(1,04%)  — до $64,88 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) умень-
шилась к этому времени на $0,01 (0,02%) — до $60,19 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракт поде-
шевел на $0,1 (0,17%), до $60,2 за баррель.

Заседание ОПЕК пройдет в Вене 5 июня. Абсолютное 
большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогно-
зируют сохранение квот на текущем уровне в 30 млн б/с.

«Я не сомневаюсь, что изменения политики ОПЕК не 
произойдет, — отмечает аналитик по сырьевым рынкам 
Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс. — Рынок будет 
держаться около нынешних уровней до тех пор, пока 
результаты заседания не будут объявлены, а потом мы 
уже посмотрим, куда двинутся цены. Запасы нефти в 

Загальна сума коштів, 
витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0 0 0

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

0 0 0

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 

можливо за адресою: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Полов-
ка,  88/1, приміщення адміністративного участку № 2, 1-поверх, кімн. № 1, в 
робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, відповідальний за ознайомлення акці-
онерів — Кулій В. М., тел. (0532)-68-70-72.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  — 30.06.2015 року.

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 «Державне пiдприємство 

«Одеська залiзниця»
2. Код за ЄДРПОУ 01071315
3. Місцезнаходження 65012, м. Одеса, 

вул. Пантелеймонiвська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 727-42-50, 722-52-16
5. Електронна поштова адреса nfkr@zhd.tenet.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

odz.gov.ua

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

ii. Текст повідомлення
На пiдставi пункту 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято 

рiшення вiд 02.06.2015 № 150602/00001 — про переведення з Котируваль-
ного списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв 
Бiржового Списку облiгацiй Одеської залiзницi серiї Е (ISIN — UA4000148548) 
з 03.06.2015р.

Облiгацiї забезпеченi вiдсотковi iменнi у бездокументарнiй формi iснування 
серiї Е номiнальною вартiстю 1,00 тис. грн. у кiлькостi 100 000 шт. загальною 
номiнальною вартiстю 100 000,00 тис. грн. «Державного пiдприємства «Одесь-
ка залiзниця». З лiстингу виключено 100% облiгацiй випуску. Облiгацiї були 

зареєстрованi НКЦПФР 30.10.2012р., свiдоцтво №254/2/12.
У Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу ПАТ «Фондова бiржа 

ПФТС» продовжують перебувати облiгацiї «Державного пiдприємства 
«»Одеська залiзниця» вiдсотковi iменнi у бездокументарнiй формi iснування 
серiї Н — у кiлькостi 60 000 шт.

Права власникiв облiгацiй серiї Н:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринку цiнних паперiв;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх пога-

шення;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на 

номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- отримувати додатковий дохiд (HEDGE) вiдповiдно до умов 

розмiщення;
- надати Емiтенту всi або частину облiгацiй для викупу в порядку та у 

строки, зазначенi в Проспектi емiсiї;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству 

України.
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 мiняйло м. Б.
Директор (з фiнансових 
та економiчних питань)

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.06.2015
(дата)

ДержаВне ПiДПриємсТВо «оДеська ЗалiЗниця»

НОВИНИ
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США остаются высокими, и это будет сдерживать ралли 
в любом случае».

Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим 
ан-Нуайми (Ali bin Ibrahim Al-Naimi), прибывший в Вену 
на заседание ОПЕК, заявил о наличии сигналов восста-
новления спроса на нефть, а также сокращения объема 
поставок на рынок.

По данным Bloomberg, добыча нефти в Саудовской 
Аравии в мае осталось на апрельском уровне в 10,25  млн 
баррелей в сутки (б/с), рекордном с начала ведения рас-
четов в 1989 году.

курс доллара к евро стабилен  
во вторник после резкого скачка накануне

Курс доллара США к евро стабилен во вторник после 
резкого скачка накануне благодаря позитивным 
статданным по американской экономике, сообщает 
агентство Bloomberg.

Индекс производственной активности в США (ISM 
Manufacturing) в мае поднялся до 52,8 пункта по сравне-
нию с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют 
данные Института управления поставками (ISM). Анали-
тики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозирова-
ли повышение показателя до 52 пунктов.

Рост числа заказов и самое высокое значение показа-
теля невыполненных заказов с ноября сигнализируют о 
возможности активизации роста перерабатывающей 
промышленности и, как следствие, экономики США в це-
лом после ослабления в первые месяцы года.

Сильные статданные говорят в поддержку планов Фе-
деральной резервной системы (ФРС) по ужесточению 

кредитно-денежной политики, в то время как Европей-
ский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии продолжа-
ют реализацию программ количественного стимулиро-
вания.

Трейдеры ждут заседания ЕЦБ, которое состоится 
3  июня, а также пресс-конференции главы европейско-
го Центробанка Марио Драги.

Курс евро к доллару США на торгах во вторник состав-
ляет $1,0925 по сравнению с $1,0927 на закрытие 
предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 124,64 иены 
против 124,77 иены накануне, стоимость американской 
валюты во вторник поднималась выше 125 иен впервые 
с 2002 года

В понедельник доллар США подорожал на 0,5% как 
относительно евро, так и по отношению к иене.

«Основным является то, что Банк Японии продолжает 
количественное смягчение, поэтому тенденция к осла-
блению иены сохраняется, — отмечает аналитик Royal 
Bank of Scotland Plc в Сингапуре Грег Гиббс. — Мы ви-
дим некоторое улучшение ситуации в экономике США, и 
это поддерживает доллар».

Пара евро/иена торгуется на уровне 136,18 иены про-
тив 136,34 иены накануне.

Австралийский доллар подорожал в ходе сессии на 
1% — до $0,7684 на решении Резервного банка Австра-
лии (РБА) сохранить базовую процентную ставку на ре-
кордно низком уровне — 2%, до которого она была сни-
жена в мае.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
1. ПАТ БАНК ФОРУМ 5

2. ПАТ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 4

3. ВАТ БУРОВА КОМПАНІЯ БУКРОС 5

4. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ» 4

5. ПАТ КАРЛІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 1

6. ПАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 3

7. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 4

8. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 2

9. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 2

10. ДП ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 6

11. ПРАТ ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 1

12. ПРАТ ПОРТАЛ-І 2

13. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 3

14. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 3

15. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»

5

16. ПАТ ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 4
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15097
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
02.06.2015 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

та фондового ринку"

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 3383710
 (067) 9006948

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

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

351005

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900


