
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
26.03.2015  м. Київ  № 403

Про виключення з реєстру 
аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудитор-
ські перевірки професій-
них учасників ринку цінних 
паперів, ТОВ «Макаудит-
сервіс»

Відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 
25  жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№  2213/22525 (із змінами),

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити з реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – Реєстр), ТОВ 
«Макаудитсервіс» (код за ЄДРПОУ 21994619), на під-

ставі підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, у 
зв’язку із закінченням терміну чинності сертифіката ау-
дитора Середи Т.Ф. серії А № 001240, чинного до 
28  квітня 2013 року та сертифіката аудитора банків 
Середи Т.Ф. № 0069 чинного до 01 січня 2015 року, та 
неподанням документів, передбачених пунктом 3 роз-
ділу V Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 
розділу V Порядку, у термін, визначений пунктом 2 роз-
ділу V Порядку.

2. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру ау-
диторських фірм, які можуть проводити аудиторські пе-
ревірки професійних учасників ринку цінних паперів, се-
рії П 000076 від 02 квітня 2013 року, чинне до 23 грудня 
2015 року.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) забезпечити опублікування цього рі-
шення в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР, 
відповідно до пункту 8 розділу III Порядку.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оновлення Реєстру на офі-
ційному веб-сайті НКЦПФР, відповідно до пункту 8 розді-
лу III Порядку.

5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку зако-
нодавства (М. Лібанов) повідомити заявника про ви-
ключення з Реєстру, відповідно до пункту 7 розділу III 
Порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 403 від 26.03.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

№64 (2068) 03.04.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку з питань провадження депо-
зитарної діяльності» (далі – Проект) розроблено відпо-
відно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону 
України «Про депозитарну систему України», з метою 
вдосконалення вимог щодо обслуговування в депози-
тарній системі України облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій.

Проектом передбачається внесення змін до Положен-
ня про провадження депозитарної діяльності, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 
2013 року за № 1084/23616 (зі змінами), та Положення 
про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний 
сертифікат, затвердженого рішенням Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 
2013  року № 1332, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966 (зі змі-
нами), відповідно до яких, зокрема, встановлюються де-
які особливості щодо обслуговування в депозитарній 
системі України облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надсила-
ти поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, 
корп. 30 (департамент регулювання депозитарної та клі-
рингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної 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 Про-
екту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПубЛiчНЕ АКцiОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО "ВсЕ
уКРАЇНсЬКИЙ бАНК 
РОЗВИТКу"

1.2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

36470620

1.3. Місцезнаходження емітента 01135 м. Київ, вул. В'ячеслава 
Чорновола, буд. 25

1.4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

044-498-29-43 044-498-29-43

1.5. Електронна поштова адреса 
емітента 

o.panchenko@vbr-bank.com.ua

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.vbr-bank.com.ua

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

27.03.2015 р. тимчасова адмiнiстрацiя Публiчного акцiонерного товари-
ства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (далi - ПАТ «ВБР») прийняла 

рiшення про звiльнення з посади заступника Голови Правлiння ПАТ  «ВБР» 
Ралiтної Людмили Вiкторiвни (Рiшення № 2 вiд 27.03.2015 р.) 

Рiшення прийнято на пiдставi п.1 ст.36 Закону України « Про систему 
гарантування вкладiв iзичних осiб» та в зв'зку з поданою заявою заступни-
ка Голови Правлiння ПАТ «ВБР» Ралiтної Л.В.

Ралiтна Людмила Вiкторiвна (паспорт: серiя СВ номер 776665 виданий 
Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 04.07.2002 р.) 
звiльнено з посади заступника Голови Правлiння ПАТ «ВБР» 27.03.2015 р.

Частка, якою володiє Ралiтна Л.В. у статутному капiталi ПАТ «ВБР» - 
0%.

Пiдстава для звiльнення: заява Ралiтної Л.В. про припинення її повно-
важень як заступника Голови Правлiння ПАТ «ВБР» за згодою сторiн 
вiдповiдно п.1 ст.36 КЗпП

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого Ралiтна Л.В. перебувала на посадi заступника 

Голови Правлiння ПАТ «ВБР» - 2 роки 11 мiсяцiв.
На посаду заступника Голови Правлiння ПАТ «ВБР» замiсть звiльненої 

особи нiкого не призначено.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

уповноважена особа
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення тимчасової адміністрації ___________ с.с. Міхно
     м.п.

30.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 
«Управління механізації будівництва № 23»; 2.Код за ЄДРПОУ – 04715606; 
3.Місцезнаходження емітента -38762, Полтавська обл., Полтавський ра-
йон, с.Терешки, вул.Шевченка, 11 ; 4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента -(0532)553013; 5.Електронна поштова адреса- 04715606@atrep.
com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації – http:// 04715606.smida.gov.ua; 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ або ін-
формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення -Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

ii.Текст повідомлення
ПАТ «УМБ-23» повідомляє, що наказом голови правління емітента 

№  10-ВК від 01.04.2015р. звільнено за власним бажанням головного 

бухгалтера- Лелюх Тамара Юріївна, паспорт серії КО № 269624 виданий 
01.11.2001р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє, перебувала на посаді го-
ловного бухгалтера з 2006р.; наказом голови правління емітента 
№  11- ВК від 01.04.2015р. призначено головним бухгалтером на неви-
значений строк - Дорошенко Ольга Володимирівна, паспорт серії КН 
№  419970 виданий 18.06.1997р. Полтавським РВ УМВС України в Пол-
тавській обл., володіє 1 шт. акцій або 0,00003% статутного капіталу емі-
тента, посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років-
бухгалтер ПАТ «УМБ-23». Звільнена і призначена посадові особи 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Голова правління (підпис) Ю.О.Шляхта 01.04.2015р.

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «уПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАцІЇ буДІВНИцТВА № 23»
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Додаток 22 до Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу (підпункт 2 пункту 1 
глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

НАуКОВОВИРОбНИчА ФІРМА 
«сТРОМКОМПЛЕКТ» у ФОРМІ 
ТОВАРИсТВА З ОбМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІсТЮ, 
код за ЄДРПОу 04946783 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 231/2/2014-Т.
Дата реєстрації « 13 » листопада 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками 
у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно 
з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій: 
27.11.2014
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

26.11.2015 р.

фактична 18.03.2015 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

181 950 

фактично розміщених 181 950
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн.

24 017 400,00

фактично розміщених, грн. 24 017 400,00
5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками 
у процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

24 017 400,00

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00

Облігації, придбані працівниками емітен-
та**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00

Від емітента:
ВО генерального директора  
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

                  О.П. Ралко             
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:
______________________ 
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андерайтера:

______________________ 
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне 
розміщення облігацій***:
______________________ 
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального депозита-
рію цінних паперів:
______________________ 
(посада)

___________ 
(підпис) М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами. 
*** У разі публічного розміщення облігацій.
{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-

місії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО 
ТОВАРИсТВА «ВТОРПОЛІМЕРМАШ» 
(код ЄДРПОУ 19497836, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 

вул. Електриків, 20)
повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства, що відбудуться 12 травня 2015 року об 09:30 годині за 
адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться 
12 травня 2015 року об 09:00 год. та закінчиться о 09:30 год. за місцем 
проведення зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 
робочі дні до дати проведення зборів, тобто на 24:00 год. 06 травня 2015 
року, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему 
України.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт (або до-
кумент, що його замінює). Представникам акціонерів — паспорт (або до-
кумент, що його замінює) та довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законо-
давства. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОсЯТЬсЯ НА 
ГОЛОсуВАННЯ):

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. За-
твердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
Визначення порядку голосування на зборах. Обрання лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу. 

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Затвердження 
рішень Наглядової ради Товариства.

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 
2015рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії/Ревізора за 2014 рік про результа-
ти фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії/Ревізора та 
затвердження висновків Ревізійної комісії/Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного фінансового звіту та річного балансу Товари-
ства за результатами 2014 року. Порядок розподілу чистого прибутку/по-
криття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 

Від дати надсилання повідомлень про проведення Загальних Зборів 
до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам право 
ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів особисто за адресою: м. Київ, 
вул. Електрикiв, 20, в робочі дні з 10 год. 00 хвилин по 13 годину 00 хви-
лин, а в день проведення загальних зборів, будуть доступні акціонерам у 
місці проведення загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами — Головний бухгалтер Сидоренко 
Наталія Вікторівна. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, 
мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів 
рішень із запропонованих питань.

Телефони для довідок: (044) 4253539.
Основні показники фінансово — господарської діяльності

Звітний період 2014 рік
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ « ВТОРПОЛІМЕРМАШ « (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 8796 9382
Основні засоби 6238 6276
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 505 642
Сумарна дебіторська заборгованість 72 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 6950 6965
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4926 -3935
Власний капітал 11917 11917
Статутний капітал 6475 6475
Довгострокові зобов’язання 928 928
Поточні зобов’язання 877 472
Чистий прибуток - -
Середньорічна кількість акцій (штук) 3499752 3499752
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15

ПрАТ «ВТОРПОЛІМЕРМАШ» 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у загальнодоступній базі даних Комісії та опублікування 
у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИсТВО 
«ПІВНІчНИЙ ГІРНИчО
ЗбАГАчуВАЛЬНИЙ 
КОМбІНАТ»

2. код за ЄДРПОУ 00191023
3. Місцезнаходження емітента: 50079, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг 
4. Міжміський код, телефон та факс (0564) 39-66-45, (0564) 38-43-62
5. Електронна поштова адреса: stepashkin-sa@sevgok.com 
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації:

http://sevgok.metinvestholding.com

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

Текст повідомлення: 
На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПІВНГЗК», що відбулися 31 

березня 2015 року (Протокол №1 від 31.03.2015 року), були прийняті рішення: 
- припинити 31 березня 2015 року повноваження дiючого (на момент 

проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена На-
глядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реєстрацiйний номер 24321697).

Змiни в складi посадових осiб вiдбулися в зв’язку з закінченням терміну 
повноважень одноособового члена Наглядової ради та рішення Загальних 
зборів акціонерів. Строк перебування на посадi з 19.04.2012 року. 

- обрати з 01 квiтня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради 
Товариства - Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст 
Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний но-
мер 24321697) строком на 3 (три) роки. Приватнiй компанiї з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. належить 1 862 529 909 штук простих 
іменних акцій, що складає 80,3220% від статутного капіталу емiтента. 

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

Генеральний директор 
ПАТ «ПІВНГЗК»  П.Г. Тимошенко

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПубЛiчНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
«МЕТАЛуРГiЙНИЙ 
КОМбiНАТ «АЗОВсТАЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191158

3. Місцезнаходження 87500, Донецька обл., м.Марiуполь, 
вул.Лепорського, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс +380629467955; +380629527000
5. Електронна поштова адреса pao@azovstal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://azovstal.metinvestholding.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Рiшенням Наглядової 

ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №179 вiд 01.04.2015 року подовжено з 
«02» квiтня 2015 року до «01» квiтня 2016 року (включно) термiн повно-
важень Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкiтiшвiлi Енвера 
Омаровича.

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»; 
24.09.2010–21.04.2011 р. виконуючий обов’язки генерального директо-

ра ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ»; 
22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
Призначена особа не володiє акцiями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 
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 Цкiтiшвiлi Енвер Омарович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.04.2015
(дата)

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «уПРАВ-
ЛІННЯ МЕХАНІЗАцІЇ буДІВНИцТВА № 23», місцезнахо-
дження: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с.Терешки, 
вул. Шевченка,11, повідомляє про проведення чергових загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 05 травня 2015р. о 10.00 в приміщенні 
товариства за адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський ра-
йон, с.Терешки, вул.Шевченка,11, актова зала.

Реєстрація проводиться 05 травня 2015 р. з 9.30 до 9.50 за місцем про-
ведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процеду-

ри та регламенту.
3. Звіти: правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фі-

нансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік. Затвердження 
річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.

4. Затвердження рішень правління і наглядової ради.
5. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
6. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 6005 18658

Основні засоби (за залишковою вартістю) 3172 6810
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 732 5233
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 417 405
Власний капітал 1447 1435
Статутний капітал 910 910
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 4558 8413
Чистий прибуток (збиток) 12 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3637624 3637624
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

52 57

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 
можливо за адресою: 

38762, Полтавська область, Полтавський район, с.Терешки, вул.Шев-
ченка,11, у головного бухгалтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 
до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах  – 27.04.2015 року.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових 
загальних зборів акціонерів

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЕЛІТА»
(код за ЄДРПОУ 00310120, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10, 

смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100) повідомляє що за пропозицією акціо-
нера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій товариства, включе-
но до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, проведення 
яких відбудеться 17 квітня 2015 року об 14:00 годині за адресою: вул. Осві-
ти, буд. 10, смт сосниця, чернігівська обл., зал засідань на 2му повер-

сі адміністративної будівлі, додаткові питання порядку денного:
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Наглядова рада ПАТ «Еліта»
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ПРАТ «ПРИДНІПРОВсЬКА ФОНДОВА бІРЖА»
Інформація про проведення спеціалізованих аукціонів 

з продажу цінних паперів
в рамках проведення процедури банкрутства

дата торгів 06 травня 2015 р.
Організатор аукціону: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»

Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ вул. Дзержинського, буд.33-В
тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562)361-351

Аукціон №1. час торгів: 12:00. На продаж виставлені цінні папери, 

які підлягають реалізації в рамках проведення процедури банкрутства у 
відповідності до Постанови господарського суду Дніпропетровської об-
ласті від 17.07.2014 р. №904/4393/14. Замовником проведення аукціону 
є Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОКОСМ» (49033, Дні-
пропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Героїв Сталінграду, 
будинок 122 код ЄДРПОУ 24229322) в особі ліквідатора Кушнір Тетяни 
Іванівни.

№ 
лоту

Назва 
цінного 
паперу

Найменування емітента 
цП

Код за 
ЄДРПОу 

емітента цП

Номі-
нал, грн. Код iSiN

Кть 
ло-
тів

Кіль-
кість у 

лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні 
прості

ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 2 777 485 9,92 27 552 651,20 2 755 265,12

2 Акції іменні 
прості

ПАТ «НАФТОГАЗОПЕРЕ-
РОБНИЙ ЗАВОД «ДНІПРО»

27005989 1,00 UA4000064752 1 57 251 16,10 921 741,10 92 174,11

Аукціон №2. час торгів: 12:30. На продаж виставлені цінні папери, 
які підлягають реалізації в рамках проведення процедури банкрутства у 
відповідності до Постанови господарського суду Дніпропетровської об-
ласті від 09.04.2014 р. №904/1646/14. Замовником проведення аукціону є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТРЕЙДІНГ» (49000, Дні-
пропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна , будинок 8-10, 
офіс 400-В/2 код ЄДРПОУ 30458110) в особі ліквідатора Кушнір Тетяни 
Іванівни.

Аукціон №3. час торгів: 13:00 На продаж виставлені цінні папери, які 
підлягають реалізації в рамках проведення процедури банкрутства у від-
повідності до Постанови господарського суду Дніпропетровської області 
від 22.07.2014 р. №904/4756/14. амовником проведення аукціону є При-

ватне підприємство «МАРЛЕНАС» (49033, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпропетровськ, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122, корпус Е-5, 
кімната 16 код ЄДРПОУ 35312460) в особі ліквідатора Лютого Тараса Ми-
колайовича.

Крок торгів – 0,10 грн 
Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-

ли наступні умови: 
• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю цін-

них паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.pse.
com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповноваженим 
представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ 
в обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціо-
ну; 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти 

участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 10% 
від початкової вартості лоту за наступними реквізитами: отримувач: ПрАТ 
«Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 
в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначен-
ня платежу: «Сплата гарантійного внеску для участі у спеціалізованому 
аукціоні від «__» ___________ 2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ.

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 
біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які ви-

конали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним лотом 
є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за 
відповідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити 
повну вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного 
внеску) на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступни-
ми реквізитами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фон-
дова біржа», ЄДРПОУ 25535920, призначення платежу: «Оплата за акції 
прості іменні по біржовому контракту № _______ від «__» ___________ 
2015 рік. Без ПДВ.

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового 
контракту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та 
здійснюється на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в 
ПАТ  КБ  «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи опри-
люднені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.

№ 
лоту

Назва 
цінного 
паперу

Найменування 
емітента цП

Код за 
ЄДРПОу 

емітента цП

Номі-
нал, 
грн.

Код iSiN Кть 
лотів

Кількість у 
лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні 
прості

ПАТ «УКРДОРБУД» 36346930 0,25 UA4000055180 1 3 510 415 9,92 34 823 316,80 3 482 331,68

№ 
лоту

Назва 
цінного 
паперу

Найменування 
емітента цП

Код за 
ЄДРПОу 

емітента цП

Номінал, 
грн. Код iSiN Кть 

лотів
Кількість у 

лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні 
прості

ПАТ «УКРДОР-
БУД»

36346930 0,25 UA4000055180 1 3 018 802 9,92 29 946 515,84 2 994 651,58

Річна інформація ПАТ за 2014р.
Публiчне акцiонерне товариство «Новотроїцький маслосирзавод». 

ЄДРПОУ 00447586. Херсонська обл. смт.Новотроїцьке вул.Шевченка, 154, 
тлф 0554850094. Текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 01.04.15. Сайт, на якому 
розміщено РІ: ntmz.vatua.com. Аудитор ПП «АФ «Зоря», 33589755. Загаль-
ні збори вiдбулися 07.04.14. Порядок денний: 1.Звiт про результати 
дiяльностi за 2013р. 2.Звiт НР, висновки РК. 3.Затвердження результатiв 
дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2013р. 4.Переобрання НР та 
РК. 5.Про отримання в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (банк) нової кредит-
ної лiнiї. 6.Про звернення до банку про отримання овердрафту. 7.Про по-
годження розповсюдження дiючого забезпечення на новi умови кредиту-

вання. 8.Про погодження надання в заставу банку нового забезпечення. 
9. Про надання повноважень на пiдписання договорiв з банком. 10.Попере-
днє схвалення значних правочинiв. Змiн порядку денного не було. Всі пи-
тання розглянуті, рішення прийняті. Рішення про дивіденди не приймалось. 
Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 
34836/35986. Основні засоби 18921/21874. Запаси 11435/8092. Сумарна 
дбт заборгованість 2921/3600. Грошові кошти 179/634. Власний капітал 
31353/30666. Статутний капітал 1348/1348. Нерозподілений прибуток 
30005/29318. Довгострокові зобов’язання 0/223. Поточні зобов’язання 
3483/5097. Прибуток на одну акц. (грн.) 0,13/0,02. Кількість акцій 
5389960/5389960.

ПубЛiчНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «НОВОТРОЇцЬКИЙ МАсЛОсИРЗАВОД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 3 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

ПРАТ «ПРИДНІПРОВсЬКА ФОНДОВА бІРЖА»
Інформація про проведення спеціалізованих аукціонів

з продажу цінних паперів
в рамках проведення процедури банкрутства

дата торгів 07 травня 2015 р.
Організатор аукціону: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»
Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ вул. Дзержинського, буд.33-В
тел. (0562) 361-360 тел./факс (0562)361-351
Аукціон №1. час торгів: 12:00. На продаж виставлені цінні папери, 

які підлягають реалізації в рамках проведення процедури банкрутства у 
відповідності до Постанови господарського суду Дніпропетровської об-
ласті від 21.07.2014 р. №904/4576/14. Замовником проведення аукціону є 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРБАСТА» (49033, Дніпропе-
тровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 122, 
корп. Е-5, кімн.10 код ЄДРПОУ 36575038) в особі ліквідатора Плющової 
Наталії Олексіївни.

№ 
лоту

Назва 
цінного 
паперу

Найменування 
емітента цП

Код за 
ЄДРПОу 

емітента цП

Номінал, 
грн.

Код iSiN Кть 
лотів

Кількість 
у лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

сума гарантій-
ного внеску, 

грн
1 Акції іменні 

прості
ПАТ «УКРДОР-

БУД»
36346930 0,25 UA4000055180 1 698 742 9,92 6 931 520,64 693 152,06

Аукціон №2. час торгів: 12:30. На продаж виставлені цінні папери, які 
підлягають реалізації в рамках проведення процедури банкрутства у відпо-
відності до Постанови господарського суду Дніпропетровської області від 
22.07.2014 р. №904/4899/14. Замовником проведення аукціону є Товари-

ство з обмеженою відповідальністю «КРОСНО» (49033, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122, кор-
пус Е-5, кімната 12 код ЄДРПОУ 32608530) в особі ліквідатора Лютого Та-
раса Миколайовича.

Для участі в спеціалізованому аукціоні допускаються особи, які викона-
ли наступні умови: 

• подали до 9-30 години дня проведення аукціону заявку на купівлю цін-
них паперів за встановленою формою (розміщена на сайті http://www.pse.
com.ua/bd_spec_auk.php). Заявка повинна бути підписана уповноваженим 
представником та завірена печаткою учасника торгів.

• гарантійний внесок яких зараховано на розрахунковий рахунок ПФБ в 
обслуговуючому банку, на пізніше 9-30 години дня проведення аукціону; 

• акредитували уповноважених представників для участі у торгах у від-
повідності до Правил ПФБ; 

• підписали реєстраційну картку учасників торгів. 
Для участі в спеціалізованому аукціоні особа, яка бажає прийняти 

участь в торгах, сплачує  гарантійний внесок в розмірі якого становить 10% 
від початкової вартості лоту за наступними реквізитами: отримувач: ПрАТ 
«Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 25535920, п/р 26508050000287 
в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, призначен-
ня платежу: «Сплата гарантійного внеску для участі у спеціалізованому 
аукціоні від «__» ___________ 2015 рік., Лот № ______. Без ПДВ».

Спеціалізований аукціон проводиться відповідно до порядку ведення 
торгів «з голосу», визначеному ст.20 Правил Придніпровської фондової 
біржі та за умови, якщо на ньому присутні не менше двох учасників, які ви-

конали всі умови участі в аукціоні. Переможцем аукціону за кожним лотом 
є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. 

Учасник спеціалізованого аукціону, який стає переможцем торгів за від-
повідним лотом, повинен протягом трьох банківських днів сплатити повну 
вартість придбаних цінних паперів (за вирахуванням гарантійного внеску) 
на поточний рахунок біржі в обслуговуючому банку за наступними реквізи-
тами: №26508050000287 в обслуговуючому банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО 305299, отримувач: ПрАТ «Придніпровська фондова біржа», ЄДРПОУ 
25535920, призначення платежу: «Оплата за акції прості іменні по біржово-
му контракту № _______ від «__» ___________ 2015 рік. Без ПДВ.

Право власності на цінні папери, які продані на аукціоні, переходить до 
переможця аукціону на підставі відомості сквитованих розпоряджень, на-
даних біржею до Центрального депозитарію, не пізніше трьох банківських 
днів з дати укладання біржових контрактів та за умови повного розрахунку 
відповідно до умов укладених біржових контрактів. 

Покупець сплачує додатково біржовий збір за реєстрацію біржового контр-
акту згідно затверджених тарифів, який залежить від суми угоди та здійснюється 
на розрахунковий рахунок ПФБ № 26505050001182  в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 305299, ЄДРПОУ 25535920. Тарифи оприлюднені на сайті: рse.com.ua

Т.в.о. генерального директора
ПрАТ «Придніпровська фондова біржа»  Зелінська Л.М.

№ 
лоту

Назва 
цінного 
паперу

Найменування 
емітента цП

Код за 
ЄДРПОу 

емітента цП

Номінал, 
грн. Код iSiN Кть 

лотів
Кількість у 

лоті

Початкова 
ціна однієї 
акції, грн.

Початкова ціна 
лоту (пакету 
акцій), грн.

сума 
гарантійного 
внеску, грн

1 Акції іменні 
прості

ПАТ «УКРДОР-
БУД»

36346930 0,25 UA4000055180 1 2 071 026 9,92 20 544 577,92 2 054 457,79

2 Акції іменні 
прості

ПАТ «КИЇВШЛЯХ-
БУД»

01384244 0,25 UA4000080881 1 7 187 257 5,11 36 726 883,27 3 672 688,33

Крок торгів – 0,10 грн 

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 ТОВАРИ-
сТВО «НАуКОВОВИРОбНИчЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВНДІ-
КОМПРЕсОРМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00220434
3. Місцезнаходження: 40020, україна, м. суми, проспект Курський, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 674156, 

674179
5. Електронна поштова адреса: info@ukrrosmetall.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://old.vnii.com.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» від-
булися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- в зв’язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, 
31.03.2015 року припинено повноваження директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» – Сороки Валерія Івановича (згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). На зазначеній 
посаді посадова особа перебувала з 07.04.2014 року. Посадова особа акці-
ями емітента – не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має;

- згідно з рішенням наглядової ради емітента (протокол від 31.03.2015 
року) з 01.04.2015 року обрано (переобрано) на посаду директора ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» – Сороку Валерія 
Івановича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано) в зв’язку з необхідністю продовження повноважень посадової 
особи. Посадову особу обрано на термін до 31.03.2016 року. Посадова 
особа акціями емітента – не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 
п’яти років посадова особа обіймала наступні посади: директор Лисичан-
ського машинобудівного заводу, перший заступник генерального директо-
ра Дрогобичського машинобудівного заводу, директор АТ «НВАТ «ВНДІ-
компресормаш».

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

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

Директор  В.І. сорока

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НАуКОВОВИРОбНИчЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВНДІКОМПРЕсОРМАШ»
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РІчНА ІНФОРМАцІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товари-
ство «Одеський завод по 
випуску ковальськопресових 
автоматiв»,
код за ЄДРПОУ 05749145,
вулиця Градоначальницька, 
будинок 4, мiсто Одеса, Примор-
ський, Одеська область, 65029, 
Україна, (048) 728-30-23

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних 
Комісії

03.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію

www.cupra.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – 
фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

Фірма «Трансаудит», 
код за ЄДРПОУ 23865010

5. Інформація 
про загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
28.03.2014 року. Кворум зборів: 84% до загальної кількості 
голосів. На зборах акцiонерiв розглядались наступнi 
питання:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту 
зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 
2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2014 рік.
3. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності 
товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної 
комісії за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності 
товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, 
строку та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) 
договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою та 
членами Наглядової ради Товариства; визначення 
винагороди та обрання особи, уповноваженої на 
підписання цих договорів (контрактів). 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної 
комісії – Мушинський Віктор Іванович; Член Лічильної 
комісії – Натальчішин Артем Анатолійович; Член Лічильної 
комісії – Корякова Ельвіра Леонідівна. 
2. Затвердити наступний регламент виступів учасників 
Загальних зборів акціонерів: доповіді – 10 хв.; виступи–5 хв.; 
повторні виступи – 3 хв.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт 
правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік та визначили основні 
напрями діяльності Товариства у 2014 році. 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити річну 
фінансову звітність Товариства за 2013 рік та визнати 
роботу Товариства задовільною. 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: ВИРІШИЛИ: затвердити 
звіт та висновки Ревізійної комісії про результати 
діяльності Товариства за 2013 рік.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити звіт 
Наглядової Ради товариства про результати діяльності 
Товариства за 2013 рік та визнати роботу Товариства 
задовільною.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: прибуток 
Товариства за 2013 рік у сумі 530 000,00 гривень, 
направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди 
акціонерам не виплачувати.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: припинити 
повноваження Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: обрати членів 
Наглядової Ради у кількості 5-ти осіб строком на 3 роки у 
наступному складі:
Петренко Катерина Борисівна – 200 554 голоса;
Цихоцька Тетяна Миколаївна – 200 554 голоса;
Шевчук Юрій Олександрович – 200 554 голоса;
Грабовенко Людмила Іванівна- 200 554 голоса;
Дорогов Альберт Олександрович – 119 764 голоса.
ГОЛОСУВАННЯ: загальна кількість голосів, які належать 
акціонерам та їх представникам, що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах для обрання членів Наглядової 
ради Товариства шляхом кумулятивного голосування 
складає 921 980 голосів.
За результатами кумулятивного голосування за кандидатів 
до складу Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Одеський завод по випуску ковальсько-
пресових автоматів» акціонери віддали наступну кількість 
голосів:
Петренко Катерина Борисівна – 200 554 голоса;
Цихоцька Тетяна Миколаївна – 200 554 голоса;
Шевчук Юрій Олександрович – 200 554 голоса;
Грабовенко Людмила Іванівна- 200 554 голоса;
Дорогов Альберт Олександрович – 119 764 голоса.
Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів складає 
921 980 голоси.
Обраними до складу Наглядової ради Товариства 
вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість 
голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Таким чином, всі кандидати обрані до складу Наглядової 
ради Товариства.
ПО ДЕВЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: уповноважити 
Голову Правління Москальця Володимира 
Костянтиновича підписати з новообраними членами 
Наглядової Ради цивільно-правові договори на 
безоплатній основі.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного: пропозиції не надходили.

6. Інформація про дивіденди.
Опис Загальними зборами акціонерів рiшення 

щодо нарахування та виплати дивiдендiв 
за пiдсумками звiтного та попереднього років не 
приймались.

ІІ. Основні показники
 фінансовогосподарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3844 2089
Основні засоби (за залишковою вартістю) 806 827
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 774 722
Сумарна дебіторська заборгованість 131 384
Грошові кошти та їх еквіваленти 1869 113
Власний капітал 2872 1369
Статутний капітал 55 55
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2817 1314

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 972 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

6,85 2,41

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

6,85 2,41

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 219576 219576
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПубЛiчНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ОДЕсЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПусКу КОВАЛЬсЬКОПРЕсОВИХ АВТОМАТiВ»
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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 АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ПОЛТАВААВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ 03118340
3. Місцезнаходження 36028, м. Полтава,вул. Великотинівська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0532579956 0532579956
5. Електронна поштова адреса secretary@pauto.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаціїhttp://poltavaavto.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято <загальні Збори Аціо-

нерів> 01.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі <прийнятих рішень акціонерами Товариства>. Посадова особа 
Васадзе Вахтанг Таріелович (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 
08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала по-
саду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <3 роки>.

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними Зборами 
Акціонерів> 01.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі <прийнятих рішень акціонерами Товариства>. Посадова 
особа Васадзе Ніна Таріелівна (паспорт: серія МЕ номер 735697 виданий 
29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала по-
саду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <3 роки>. Рішення про 
припинення повноважень прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <при-
йнятих рішень акціонерами Товариства>. Посадова особа Козіс Олександр 
Миколайович (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Пе-
черський РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: <3 роки>.

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальні Збори Акціо-
нерів> 01.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі <прийнятих рішень акціонерами Товариства>. Посадова особа 
Бей Наталія Олександрівна (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 
01.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду 
Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <3 роки>.

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальні Збори Акціо-
нерів> 01.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі <прийнятих рішеню акцуіонерами Товариства>. Посадова осо-
ба Сенюта Ігор Васильович (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 
07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.), яка займа-
ла посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <3 роки>.

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 01.04.2015  р.
Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих рішень акціоне-
рами Товариства>.Козіс Олександр Миколайович (паспорт: серія СН номер 
183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) 
обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: <АТ «Українська автомобільна корпорація»: 
Голова Правління, Перший віце-президент, директор рекламно-
інформаційного департаменту, начальник комп'ютерного центру>.Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р. Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих 
рішень акціонерами Товариства>.Бей Наталія Олександрівна (паспорт: се-

рія СО номер 172271 виданий 01.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 
грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: <АТ «Українська автомобільна корпорація»: Заступник 
Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ 
«Українська автомобільна корпорація «>.Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: <0> акцій.

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р.Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих 
рішень акціонерами Товариства>.Сенюта Ігор Васильович (паспорт: серія 
КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у 
Львівській обл.) обрано на посаду Член Наглядової ради.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: <АТ «Українська автомобільна корпорація»: на-
чальник відділу майнових відносин, начальник департаменту майнових 
відносин>.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р.Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих 
рішень акціонерами Товариства>.Козіс Олександр Миколайович (паспорт: 
серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві) обрано на посаду Голова Наглядової ради.Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтент 0%.Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: <АТ «Українська автомобільна корпорація»: 
Голова Правління, Перший віце-президент, директор рекламно-
інформаційного департаменту, начальник комп'ютерного центру>.Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: <0> акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальними Зборами 
Акціонерів> 01.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі <прийнятих рішень акціонерами Товариства>.Посадова 
особа Уласенко Юлія Олександрівна (паспорт: серія ВК номер 617369 ви-
даний 17.07.2009 р. Калінінським РВ орлівського МУ ГУМВС України в До-
нецькій обл.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила по-
вноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: <1 рік>.

Рішення про припинення повноважень прийнято <загальні Збори Акціо-
нерів> 01.04.2015 р.Припинення повноважень посадової особи виконано 
на підставі <прийнятих рішень акціонерами Товариства>.Посадова особа 
Вертійова Антоніна Дмитрівна (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 
29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <1 рік>. 

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р.Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих 
рішень акціонерами Товариства>.Іскра Ігор Іванович (паспорт: серія АК но-
мер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: <співробітник органів прокуратури Львівської, 
Дніпропетровської областей, Генеральної прокуратури України, начальник 
юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної робо-
ти ПАТ «УСК «Гарант-Авто»>. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: <0> акцій.

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р.Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих 
рішень акціонерами Товариства>.Вертійова Антоніна Дмитрівна(паспорт: 
серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: <АТ «Українська автомобільна корпорація»: 
Член-Правління-головний бухгалтер>.Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: <0> акцій.

Рішення про обрання прийнято <загальні Збори Акціонерів> 
01.04.2015  р.Обрання посадової особи виконано на підставі <прийнятих 
рішень акціонерами Товариства>.Іскра Ігор Іванович (паспорт: серія АК но-
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мер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл.) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
на який обрано особу: <3 роки>.Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: <співробітних органів прокуратури Львівської, Дніпро-
петровської областей та Генеральної прокуратури України, начальник юри-
дичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи 
ПАТ «УСК «Гарант-Авто»>.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: <0> акцій.

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

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

2.
Генеральний директор О.Б.Рєзников

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.04.2015
(дата)

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 
"сТРАХОВА КОМПАНiЯ 
"уНiВЕРсАЛЬНА"

2. Код за ЄДРПОУ 20113829
3. Місцезнаходження 01030, мiсто Київ, вул. Б.Хмельниць-

кого, 48А
4. Міжміський код, телефон та факс 0442816150 0442816150
5. Електронна поштова адреса SPerehrestenko@universalna.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

universalna.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Антонова Вiталiя Борисовича 
(згоди на розкриття персональних даних не надано) на посаду члена На-
глядової Ради з 01.04.2014р. на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПАТ 
«СК «Унiверсальна» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Даниляка Василя Валерiйовича 
(згоди на розкриття персональних даних не надано) на посаду члена На-
глядової Ради з 01.04.2014р. на 3 роки. Володiє часткою в статутному 
капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» в розмiрi 0,0535% (87919 простих iменних 
акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Яна Вiнаєндтса (згоди на роз-
криття персональних даних не надано) на посаду члена Наглядової Ради з 
01.04.2014р. на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «СК 
«Унiверсальна» в розмiрi 0,0000% (1 проста iменна акцiя). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Олександра Павлова (згоди на 
розкриття персональних даних не надано) на посаду члена Наглядової Ради 
з 01.04.2014р. на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Дарiуша Адамю-
ка (згоди на розкриття персональних даних не надано) як члена Наглядо-
вої Ради з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Част-
кою в статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. На посадi 
члена Наглядової Ради перебував з 14.10.2011р. по 31.03.2015р. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть посадо-
вої особи нiкого не призначено.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Наталiї Яресько 
(згоди на розкриття персональних даних не надано) як члена Наглядової 
Ради з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Часткою в 
статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. На посадi члена 
Наглядової Ради перебувала з 17.09.2008р. по 31.03.2015р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Кучабського 
Юрiя Любомировича (згоди на розкриття персональних даних не надано) 
як члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку 
повноважень. Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не 
володiє. На посадi члена Наглядової Ради перебувала з 25.03.2007р. по 
31.03.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. 
(протокол №01/15) обрано Олену Кошарну (згоди на розкриття персональних 
даних не надано) на посаду члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна не володiє. Посади, якi 
обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Головний фiнансовий директор компанiї 
Horizon Capital, Головний виконавчий директор компанiї Horizon Capital. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Федькiв Марту Орестiвну (зго-
ди на розкриття персональних даних не надано) на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї з 01.04.2014р. на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК 
«Унiверсальна» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Пiдубного 
Вiктора (згоди на розкриття персональних даних не надано) як члена 
Ревiзiйної комiсiї з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повнова-
жень. Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. 
На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 26.05.2007р. по 31.03.2015р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Пилипiва Рома-
на (згоди на розкриття персональних даних не надано) як члена Ревiзiйної 
комiсiї з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Часткою 
в статутному капiталi ПАТ «СК «Унiверсальна» не володiє. На посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї перебував з 14.10.2011р. по 31.03.2015р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) обрано Спiвака Андрiя Iгоровича (згоди на 
розкриття персональних даних не надано) на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї з 01.04.2014р. на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК 
«Унiверсальна не володiє. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: 
провiдний економiст вiддiлу корпоративних фiнансiв ПАТ «Концерн Гал-
нафтогаз, Директор ТОВ «Волиньiнжавтосервiс». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
31.03.2015р. (протокол №01/15) обрано Коненка Олексiя Андрiйовича (зго-
ди на розкриття персональних даних не надано) на посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї з 01.04.2014р. на 3 роки. Часткою в статутному капiталi ПАТ «СК 
«Унiверсальна не володiє. Посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: 
– керiвник вiддiлу корпоративних фiнансiв ПАТ «Концерн Галнафтогаз», 
директор ТОВ «Оккосхiдiнвест». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi 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 Музичко Олексiй Васильович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.04.2015
(дата)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 

«ПРОМВИбуХ» 
(місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14), 
повідомляє про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціо-

нерів, які відбудуться 22.04.2015 р. о 12:00 за адресою м. Запоріжжя, се-

лище Креміно, 8а (приміщення управління) в актовому залі, а саме  - 
доповнення порядку денного цих зборів наступним питанням: 

17. Внесення доповнень до Статуту Товариства. Затвердження доповнень 
до Статуту Товариства. Уповноваження на підписання доповнень до Статуту 
Товариства та реєстрації їх у встановленому законодавством порядку.

Наглядова рада ПрАТ «Промвибух»
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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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ЮНIСОН-ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598

3. Місцезнаходження 03028, мiсто Київ, 
проспект Науки, будинок 30-А

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 362 46 24 (044) 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ugic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН-ГАРАНТ» (Протокол №05 вiд 
01.04.2015р.), з 01 квiтня 2015 року Карелiна Олександра Валентиновича 
обрано Головою Правлiння ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН-

ГАРАНТ» строком на три роки. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi 
посади: начальник управлiння страхування вiдповiдальностi i обов'язкових 
видiв ЗАТ «УАСК АСКА», директор департаменту розвитку мережi 
ЗАТ  СК  «Партнер», заступник директора по страхуванню транспорту та 
вiдповiдальностi Солом'янського управлiння продаж Київської мiської 
дирекцiї ЗАТ СК «УСГ», головний менеджер департаменту корпоративних 
продажiв ПАТ СК «Унiверсальна», фахiвець МПК Шевченкiвського центру 
(управлiння) продажiв та обслуговування клiєнтiв фiлiї в м. Київ 
ПРАТ  СК  «Провiдна», Заступник Голови Правлiння з юридичного забез-
печення дiяльностi та врегулювання страхових випадкiв 
ПРАТ  «СК  «ЮНIСОН-ГАРАНТ», виконуючий обов'язки Голови правлiння 
ПРАТ  «ЮНIСОН-ГАРАНТ». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi i посадовi 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 Карелiн О.В.
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)

М.П. 01.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “сТРАХОВА КОМПАНiЯ “ЮНiсОНГАРАНТ”

РІчНА ІНФОРМАцІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«МАРС», 14309379, вул. Володимирська, 101, м. Київ, Голосiївський р-н, 
01033, (044)289-88-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.03.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://mars.pat.ua/emitents/reports/year/2013

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2014 р. Кворум 

зборів: 83,41% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах:

1. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та осно-
вні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товари-
ства за 2013 рік.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2013 рік.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом 2014 р.

Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку ден-
ного розглянуті по ним прийняті рішення.

6. Інформація про дивіденди
Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2013 році не нара-

ховувались та не виплачувались. Рішення про виплату та нарахування ди-
відендів за результатами діяльності в 2014 році буде прийнято на загаль-
них зборах акціонерів 16.04.2015 р.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 96222 88952
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2111 2830
Довгострокові фінансові інвестиції 361 140
Запаси 120 30
Сумарна дебіторська заборгованість 45619 30426
Грошові кошти та їх еквіваленти 459 7563
Власний капітал 91754 86557
Статутний капітал 84 84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 88751 82106
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4468 2395
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,61 0,57
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,61 0,57

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8427627 8427627
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «МАРс»

РІчНА ІНФОРМАцІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «КРОНОс», 
13674102, вул.Сiм'ї Хохлових, 15, м.Київ, 
Шевченкiвський р-н, 04119, 
(044) 205-47-06

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

25.03.2015

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://www.kronos.net.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 

не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «АЕРОН», 
34851178, 08626, Київська обл., 
Васильківський р-н, с. Здорівка, 
вул.  Щорса, 114, (44) 206-72-53

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

02.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://aeron.emit.com.ua
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Дата та час проведення зборів: 28 квітня 2015 року о 13:00 годині
Місце проведення: Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Рєпі-

на, буд.8. (актовий зал)
Початок реєстрації акціонерів (їх представників) - о 12:00 годині, закін-

чення реєстрації – о 12:45 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах: 23 квітня 2015 року.
Перелік питань, 

що виносяться на голосування:
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товари-
ства за 2014 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам 
законодавства України.

5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів ді-
яльності Товариства за 2014 рік 

6. Визначення порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товари-

ства
8. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуть-
ся з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради

9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про погодження укладених правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного зборів акціонери (їх уповноважені представники) можуть ознайо-
митися на підставі письмової заяви починаючи з 22 квітня 2014 року у ро-

бочі дні (понеділок-пятниця) з 10.00 год. до 16.00 год. за місцезнаходжен-
ням підприємства (Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Рєпіна, буд.8. 
(актовий зал), а у день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. 
Довідки за телефонами (0324) 415525

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – ди-
ректор Осередчук Р.П. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2014 рік 

(у тис. грн.)

Найменування
Період

звітний попере-
дній

показника рік  рік
Усього активів 10030 10581
Основні засоби 7658 6273
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1242 1706
Сумарна дебіторська заборгованість 262 221
Грошові кошти та їхні еквіваленти 136 130
Нерозподілений прибуток 1768 1333
Власний капітал 3824 3391
Статутний капітал 428 428
Довгострокові зобов’язання 1549 2031
Поточні зобов’язання 4657 5159
Чистий прибуток (збиток) 435 -1100
Середньорічна кількість акцій (штук)  1713098 1713098
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
року
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом 
року
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

134 147

Директор ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» Р.П.Осередчук

ПРАТ «ДРОГОбИцЬКИЙ ХЛІбОКОМбІНАТ» (код ЄДРПОУ - 00376389)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

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

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«САМБIРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА»
2. Код за ЄДРПОУ 14311554. 3. Місцезнаходження 81400, Львiвська 

обл., м. Самбiр, вул. Промислова, 2. 4. Міжміський код, телефон та факс 
(03236) 6-06-06 (03236)6-08-60. 5. Електронна поштова адреса omega@
rosan-cp.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації www.omega.prat.lviv.
ua. 7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (про-
токол №1 вiд 30.03.2015р.) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень 
звільнено: - Мошуманського Петра Михайловича з посади Голови 
правлiння; на посадi перебував 3р.  - Сенькiва Володимира Iвановича з 
посади Заступника Голови Правлiння; на посадi перебував 3р. - Малецьку 
Марiю Михайлiвну з посади члена Правлiння; на посадi перебувала 3р.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 30.03.2015р.) 

в зв’язку з закiнченням термiну повноважень обрано: Мошуманського Пе-
тра Михайловича на посаду Голови правління; строк призначення 3р. 
Попереднi посади: перший заступник голови м.Самбора з 22.12.2010р. по 
24.04.2012р., з 24.04.2012р. по сьогоднiшнiй день - Голова Правлiння ПрАТ 
завод «Омега»; Сенькiва Володимира Iвановича на посаду Заступника Го-
лови Правлiння; строк призначення 3р. Попереднi посади: головний 
iнженер ВАТ завод «Омега» з 01.03.1994р. по 22.12.2010р., голова 
правлiння ВАТ завод «Омега» з 22.12.2010р. по 14.10.2011р., з 14.10.2011р. 
по 24.04.2012р. голова правлiння ПрАТ завод «Омега», з 24.04.2012р. по 
сьогоднiшнiй день - заступник голови правлiння-головний iнженер ПрАТ за-
вод «Омега»% Малецьку Марiю Михайлiвну на посаду члена Правлiння; 
строк призначення 3р. Попереднi посади: член правлiння, головний бухгал-
тер ПрАТ завод «Омега». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття пас-
портних даних від звільнених та обраних посадових осіб не отримана.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова правлiння 
Мошуманський Петро Михайлович 03.04.2015

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

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЛЬВIВСЬКИЙ IПОДРОМ”

2. Код за ЄДРПОУ 35501892. 
3. Місцезнаходження 79031, м.Львiв, вул. Стрийська, 133. 
4. Міжміський код, телефон та факс 0322345178, 0322345178. 
5. Електронна поштова адреса ipodrom@rosan-cp.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ipodrom.prat.lviv.ua. 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
II. Текст повідомлення 
-За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 31.03.2015р.) 

в зв’язку з закiнченням строку повноважень припинено повноваження: - Го-
лови Наглядової ради Сваричевського Василя Володимировича; на посадi 
перебував 3р.; - члена Наглядової ради Свiтлак Iванни Богданiвни; на  
посадi перебувала 3р.; - члена Наглядової ради Стець Василя Миколайо-

вича на посадi перебував 3р.;  
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 31.03.2015р.) 

обрано: - Сваричевського Василя Володимировича на посаду Голови На-
глядової ради; 

попереднi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ “Львiвський Iподром”; 
- Свiтлак Iванну Богданiвну на посаду члена Наглядової ради; заступник 
генерального директора ПрАТ “Львiвський iподром”, член Наглядової ради 
ПрАТ “Львiвський Iподром” - Стець Василя Миколайовича на посаду члена 
Наглядової ради; член Наглядової ради ПрАТ “Львiвський Iподром”. 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають. 

Згода на розкриття паспортних даних від вищевказаних посадових осіб 
та не отримана.

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 Генеральний директор Стець Микола Васи-
льович 03.04.2015

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

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«САМБIРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ОМЕГА»
2. Код за ЄДРПОУ 14311554. 3. Місцезнаходження 81400, Львiвська 

обл., м. Самбiр, вул. Промислова, 2. 4. Міжміський код, телефон та факс 
(03236) 6-06-06 (03236)6-08-60. 5. Електронна поштова адреса omega@
rosan-cp.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації www.omega.prat.lviv.
ua. 7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (про-
токол №1 вiд 30.03.2015р.) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень 
звільнено: - Мошуманського Петра Михайловича з посади Голови 
правлiння; на посадi перебував 3р.  - Сенькiва Володимира Iвановича з 
посади Заступника Голови Правлiння; на посадi перебував 3р. - Малецьку 
Марiю Михайлiвну з посади члена Правлiння; на посадi перебувала 3р.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 30.03.2015р.) 

в зв’язку з закiнченням термiну повноважень обрано: Мошуманського Пе-
тра Михайловича на посаду Голови правління; строк призначення 3р. 
Попереднi посади: перший заступник голови м.Самбора з 22.12.2010р. по 
24.04.2012р., з 24.04.2012р. по сьогоднiшнiй день - Голова Правлiння ПрАТ 
завод «Омега»; Сенькiва Володимира Iвановича на посаду Заступника Го-
лови Правлiння; строк призначення 3р. Попереднi посади: головний 
iнженер ВАТ завод «Омега» з 01.03.1994р. по 22.12.2010р., голова 
правлiння ВАТ завод «Омега» з 22.12.2010р. по 14.10.2011р., з 14.10.2011р. 
по 24.04.2012р. голова правлiння ПрАТ завод «Омега», з 24.04.2012р. по 
сьогоднiшнiй день - заступник голови правлiння-головний iнженер ПрАТ за-
вод «Омега»% Малецьку Марiю Михайлiвну на посаду члена Правлiння; 
строк призначення 3р. Попереднi посади: член правлiння, головний бухгал-
тер ПрАТ завод «Омега». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття пас-
портних даних від звільнених та обраних посадових осіб не отримана.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Голова правлiння 
Мошуманський Петро Михайлович 03.04.2015

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

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЛЬВIВСЬКИЙ IПОДРОМ”

2. Код за ЄДРПОУ 35501892. 
3. Місцезнаходження 79031, м.Львiв, вул. Стрийська, 133. 
4. Міжміський код, телефон та факс 0322345178, 0322345178. 
5. Електронна поштова адреса ipodrom@rosan-cp.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ipodrom.prat.lviv.ua. 
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 
II. Текст повідомлення 
-За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 31.03.2015р.) 

в зв’язку з закiнченням строку повноважень припинено повноваження: - Го-
лови Наглядової ради Сваричевського Василя Володимировича; на посадi 
перебував 3р.; - члена Наглядової ради Свiтлак Iванни Богданiвни; на  
посадi перебувала 3р.; - члена Наглядової ради Стець Василя Миколайо-

вича на посадi перебував 3р.;  
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 31.03.2015р.) 

обрано: - Сваричевського Василя Володимировича на посаду Голови На-
глядової ради; 

попереднi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ “Львiвський Iподром”; 
- Свiтлак Iванну Богданiвну на посаду члена Наглядової ради; заступник 
генерального директора ПрАТ “Львiвський iподром”, член Наглядової ради 
ПрАТ “Львiвський Iподром” - Стець Василя Миколайовича на посаду члена 
Наглядової ради; член Наглядової ради ПрАТ “Львiвський Iподром”. 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не мають. 

Згода на розкриття паспортних даних від вищевказаних посадових осіб 
та не отримана.

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 Генеральний директор Стець Микола Васи-
льович 03.04.2015
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Приватне акціонерне товариство «Агросервіс-1» (код ЄДРПОУ 
13663707) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Агросер-
віс-1» відбудуться 8 травня 2015 року о 1000 годині в кабінеті голови 
правління адмінбудинку за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
вул. Ю.целевича, 4, м. ІваноФранківськ.

Реєстрація учасників зборів з 9-00 год. до 9-45 год. в день та за місцем 
проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутків та збитків Товариства за результатами 2014 року.
7. Вибори керівних та контролюючих органів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 

загальних зборах акціонерів, 30.04.2015 р.
Ознайомитись з документами з питань порядку денного можна у робочі 

дні з 9-00 год. до 13-00 год. в кабінеті голови правління за місцезнаходжен-
ням Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами Гриньків М.І. Контактний телефон: (0342) 584137.

Для реєстрації в зборах акціонери повинні представити: паспорт; пред-

ставники: довіреність на право участі в зборах, засвідчену у встановлено-
му порядку, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

ОсНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансовогосподарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період

2014 р. 2013 р.
Усього активів 159,5 159,5
Основні засоби 42,1 42,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,1
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -7,8 -7,9
Власний капітал 151,1 151,1
Статутний капітал 158,9 158,9
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 8,4 8,4
Чистий прибуток (збиток) 1,2 0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 635700 635700
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна суму коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АГРОсЕРВІс1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Універсал-А» (код за ЄДРПОУ 
21608415). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044) 484-66-41. Електронна поштова адреса – zavod_
universal@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://universal-a.
kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 01.04.15р., в зв’язку з закінченням 

терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували 

на посаді 3 роки: - Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 
51,00000%; - Грищенко Марини Анатоліївни, часткою в статутному капіталі 
не володіє; - Полуектова Генадія Олексійовича, часткою в статутному капі-
талі не володіє;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Державна акціо-
нерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє част-
кою в статутному капіталі – 51,00000%; - Грищенко Марина Анатоліївна, 
часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обіймала протягом 
останніх 5 років – віце-президент ДАХК «Артем»; - Кострицький Володимир 
Віталійович, часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обі-
ймав протягом останніх 5 років – прокуратура Херсонської  обл., заступник 
прокурора області, прокурор області; Генеральна прокуратура України, на-
чальник відділу, заступник начальника управління.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Директор степенко П.О., 01.04.15 р.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЗАВОД «уНІВЕРсАЛА» 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯцІЯ»

Код ЄДРПОУ: 25293049, 
Місцезнаходження Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, 

літера «Б» 
повідомляє, що 5 травня 2015 року о 1000 відбудуться річні загальні 

збори акціонерів.
Місце проведення зборів – 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, 

літера «б», 4й поверх, кім. № 406
Перелік питань, 

що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря збо-
рів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товари-
ства.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду.

6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за ре-
зультатами господарської діяльності у 2014 році.

8. Відкликання Генерального директора Товариства. Обрання Гене-
рального директора.

9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства.

ОсНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 95765 106024

Основні засоби 5683 7311
Довгострокові фінансові інвестиції 151 151
Запаси 8370 10196
Сумарна дебіторська заборгованість 68551 74606
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 7
Нерозподілений прибуток 39801 50901
Власний капітал 45545 56645
Статутний капітал 5000 5000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 50220 49379
Чистий прибуток (збиток) -11096 3434
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

6 15

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 05.05.2015 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реє-
страції для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт 
або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також доку-
мент, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних 
зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма 
матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 
09-00 до 17-00, в кімнаті №403, а в день проведення загальних зборів – та-
кож у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Іщенко М.Ю., 
тел. (044)235-00-88.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загаль-
них зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення за-
гальних зборів - 27.04.2015 р.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-
ства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном (044) 235-00-88

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «КИЇВЛАДА» (далі- Загальні збори), що відбудуться 
4  травня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 03134, місто 
Київ, вул. сім’ї сосніних, 17, приміщення конференц залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 00 хвилин до 
09 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів 
акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законо-
давства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «КИЇВ-ЛАДА», буде складено станом на 24 годину 
27  квітня 2015 року. 
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосуван-

ня)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ  «КИЇВ-

ЛАДА» (далі- Товариство), припинення повноважень лічильної комісії 
Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2014 році.
8. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-

рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезна-
ходженням ПАТ «КИЇВ-ЛАДА» – 03134, місто Київ, вул.. Сім’ї Сосні-

них,  17 приймальна генерального директора, у робочі дні (понеділок 
- п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 го-
дини), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх 
проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами, – Генеральний директор Абалов А.О.

Телефон для довідок: (044) 276 22 22
ОсНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНсОВОГОсПОДАРсЬКОЇ ДІЯЛЬНОсТІІ
ПАТ «КИЇВЛАДА» за 2014 рік

Тис.грн.
Найменування показника Період

2014 2013
Усього активів 17605 17528
Основні засоби 14870 12721
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 1185 3441
Грошові кошти та їх еквіваленти 86 476
Нерозподілений прибуток -5243 -6831
Власний капітал -1449 -3037
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання 10950 13583
Поточні зобов'язання 8104 6997
Чистий прибуток (збиток) 1588 1298
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150011000 150011000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 12

Виконавчий орган ПАТ «КИЇВЛАДА»

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КИЇВЛАДА»
місцезнаходження якого: україна, 03134, місто Київ, вул. сім’ї сосніних, 17
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛА-СКД";

2. Код за ЄДРПОУ: 21870934;
3. Місцезнаходження: 49044, м. Днiпропетровськ, вул. Якова Самарс-

ького, буд.12 А, к.304;
4. Міжміський код, телефон та факс (056)377-39-20
5. Електронна поштова адреса: E-mail: office@gala-skd.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: WWW.GALA-SKD.DP.UA; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГА-
ЛА-СКД" (код за ЄДРПОУ 21870934) повідомляє, що 31 березня 2015 ро-
ку відбулося засідання  Наглядової ради ПАТ "СК "ГАЛА-СКД" (Протокол
б/н засідання Наглядової ради від 31.03.2015 р.), на якому були прийняті
рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

1. Припинити з 31.03.2015 р. повноваження директора Товариства
Яковенко Ірини Григорівни, паспорт серія АЕ №135723, видан Красног-
вардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 06.02.1996 р.
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Звільнено, у зв'язку з заявою
про звільнення за власним бажанням.  Строк, протягом якого перебувала
на посаді,  з 03.09.2010 р. по 31.03.2015 р.

2. Обрати на посаду директора Товариства за сумісництвом Філі-
новських Людмилу Володимирівну з 01.04.2015 року. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Часткою в статутному капіталі емітента
не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного
бухгалтера Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія
"ГАЛА-СКД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Строк, на який призначено особу - 5 (п'ять) років.

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

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

Директор Л. В. Філіновських
01.04.2015 р.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНІПРОТУРИСТ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02650191, місцезнаходження:
49027 м. Дніпропетровськ, вул. Фучика,30) на вимогу акціонера, який во-
лодіє більше 5% акцій Товариства, повідомляє про доповнення до поряд-
ку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня
2015 року об 11 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Фучика,30, кімната 213. Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах Товариства: 16 квітня 2015 року. По-
рядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) доповнити
п. 11, а саме:

11. Про передачу до статутного капіталу спільного підприємства час-
тини основних засобів ПрАТ "ДНІПРОТУРИСТ" в обмін на корпоративні
права цього підприємства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
опубліковано 17.03.2015 р. в газеті "Відомості Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку" за № 51.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості про емітента 1.Повне найменування ВІДКРИ-

ТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ" 2.Код за ЄДРПОУ 14261388 3. Міс-
цезнаходження м. Чернiвцi, вул.Головна, 244 4. Міжміський код та телефон
(03722) 4-26-13; 5.Електронна поштова адреса rhythm@chv.ukrpack.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет www.ckb.rhythm.narod.ru 7.Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб. 2. Текст по-
відомлення. Звільнено: 1. Член правлiння Дудницький Микола Павлович
(володіє 0.85% від статутного капіталу товариства). 2. Член правлiння Рюх-
тiн В'ячеслав Васильович (володіє 0.57% від статутного капіталу товарис-
тва). Посадові особи перебували на посадi членів правлiння з 1997 р. Поса-
дові особи згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi не надава-
ли. Звiльнення з посади вiдбулось 31.03.2015 р. за власним бажанням поса-
дових осіб. Посади залишаються вакантними. 3. Підпис. Особа, зазначена
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова
правління  Годованюк В.М. 31.03.2015 р.

ПРАТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"Науково - виробниче об`єднання "Созидатель";
2. Код за ЄДРПОУ: 13416334;
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпропетровськ, вул Сєрова,4;
4. Міжміський код, телефон та факс: 056 778- 54-15, 056 778-55-95;
5. Електронна поштова адреса: Kok@sozidatel.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: sozidatel.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Дата вчинення дiї 01.04.2015 р.
Повiдомляємо, що 01.04.2015 р. емiтентом отримано iнформацiю вiд

Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України",
якє здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй сис-
темi України, а саме, був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних па-
перiв Товариства станом на 31.12.2014 р., згiдно якого вiдбулися наступ-
нi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Пакет власника акцiй становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-

ТЮ "IДЕАЛТРЕЙД" (Україна) (код за ЄДРПОУ 39411918), мiсцезнаход-
ження: вул. Сєрова, буд.4, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська об-
ласть, 49000, Україна;

Розмiр частки акцiнера до змiни пакета акцiй - 0 % (0 штук).
Розмiр збiльшення пакета акцiй акцiонера - 97,0303 % (40000000

штук).
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 97,0303 %

(40000000 штук).
Пакет власника акцiй стфановив 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-

ТЮ "ДНIПРОБУД КАПIТАЛ " (Україна) (код за ЄДРПОУ 39302849), мiсцез-
находження: вул. Сєрова, буд.4, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська
область, 49000, Україна;

Розмiр частки акцiнера до змiни пакета акцiй - 32,5051 % (13400000
штук).

Розмiр зменшення пакета акцiй акцiонера - 32,5051 % (13400000
штук).

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 0 % (0 штук).
Пакет власника акцiй становив 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-

ТЮ "ОРЕОН ЛТД " (Україна) (код за ЄДРПОУ 39306644), мiсцезнаходжен-
ня: вул. Сєрова, буд.4, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська область,
49000, Україна;

Розмiр частки акцiнера до змiни пакета акцiй - 32,5051 % (13400000
штук).

Розмiр зменшення пакета акцiй акцiонера - 32,5051 % (13400000
штук).

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 0 % (0 штук).
Пакет власника акцiй становив 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
Юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIС-

ТЮ "ЦМТ-ДНIПРО " (Україна) (код за ЄДРПОУ 39302702), мiсцезнаход-
ження: вул. Сєрова, буд.4, Днiпропетровськ, Днiпропетровська область,
49000, Україна;

Розмiр частки акцiнера до змiни пакета акцiй - 32,0199 % (13200000
штук).

Розмiр зменшення пакета акцiй акцiонера - 32,0199 % (13200000
штук).

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 0 % (0 штук).
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-Генеральнiй директор
Турчин Леонiд Аркадiйович 01.04.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №64, 3 квітня 2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СВІТЛОВОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13562"; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄД-
РПОУ: 05465749; 1.3.Місцезнаходження:  27500, Кіровоградська обл.,м.
Світловодськ, вул. Комсомольська,38; 1.4. Міжміський код, телефон, факс:
(05236)2-69-44; 1.5. Електронна поштова адреса: svitlatp13562@emi-
tent.net.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформа-
ції: http//05465749.smida.gov.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну  складу посадових осіб емітента. На пiдставi рiшення Нагля-
дової Ради Товариства вiд 31.03.2015 р. ( Протокол № 31-03/2015 ) звіль-
нено: Голову Правлiння Керекешу Леонiда Юрiйовича (паспорт ЕА404415,
виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.

04.02.1998 р.). Пiдстава - закiнчення строку дiї трудового контракту. Пере-
бував на посадi з 13.08.2013 р. Станом на дату подання iнформацiї на по-
саду Голови Правлiння нiкого не призначено. Звiльнено Заступника Голо-
ви Правлiння Столбову Людмилу Володимирiвну, паспорт ЕА 831016, вид.
Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.06.2001
р. Пiдстава для звiльнення - закiнчення строку дiї трудового контракту. Пе-
ребувала на посадi з 06.11.2013 р. Станом на дату подання iнформацiї на
посаду Заступника Голови Правлiння нiкого не призначено. Звільнені по-
садові особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не
мають, володiють 10 шт. акцiй товариства на суму 2,50 грн., що становить
0,00079% статутного капiталу. Особа, зазначена нижче, підтверджує дос-
товірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно із законодавством України Голова Правління
Керекеша  Леонід Юрійович. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА";
2.  Код за ЄДРПОУ: 00191329;
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34;
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com;
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-
tivnye-dokumenty-sb/;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу  IІІ або ін-
формація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог  глави 2 розділу ІІІ ць-
ого Положення: Відомості  про  зміну складу посадових  осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рiчними  Загальними  зборами  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕР-

НОГО  ТОВАРИСТВА  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", якi вiдбулися "31" березня
2015 р. (протокол № 28 (6) вiд 31.03.2015 р.), у   зв'язку iз закiнченням стро-
ку повноважень, передбаченого Статутом Товариства, припиненi повнова-
ження Голови Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента Palmrose
B.V. /Палмроз Б.В./, (Нiдерланди),попереднє найменування - PALMROSE
LIMITED. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА"  - 99,2521%. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової
з 05.12.2013 р.

Рiчними  Загальними  зборами  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕР-
НОГО  ТОВАРИСТВА  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", якi вiдбулися "31" березня
2015 р. (протокол № 28/6 вiд 31.03.2015 року), у зв'язку iз закiнченням
строку повноважень, передбаченого Статутом Товариства, припиненi пов-
новаження члена Наглядової ради Фурманова Дмитра Валерiйовича, не
володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Попе-
реднi посади: генеральний директор ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА", Член Нагля-
дової Ради ПАТ  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" . Посадова особа перебувала на
посадi члена Наглядової ради з 26.11.2013 р. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На розкриття пас-
портних даних посадова особа згоду не надавала. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
"31"березня 2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015 року),
прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" - Афонiна Iвана Євгенiйовича, володiє
0.00000001% акцiй в статутному капiталi Товариства, перебував на посадi
з 22.03.2010 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попереднi посади: фiнансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ",
Голова ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду розкриття пас-
портних даних.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
"31"березня  2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015 року),

прийнято рiшення про припинення  повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" - Сачко Наталiї Сергiївни, володiє 0.00000001%
акцiй в статутному капiталi Товариства, перебула на посадi з 02.08.2010 р.,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Поперед-
нi посади: фiнансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ", начальник вiддi-
лу первинного облiку  ТОВ "ТД ЄВРАЗ Україна", член Ревiзiйної комiссiї
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Посадова особа не надала згоду розкриття
паспортних даних.

За  рiшенням рiчних  Загальних зборiв  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  від "31"березня  2015
року (протокол № 28 (6)  вiд 31.03.2015 р.), обрано на 3 (три) роки члена
Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента Palmrose B.V. /Палмроз
Б.В./, (Нiдерланди), код 61011568. Володiє часткою в статутному капiталi
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 99,2521%.

За рішенням  рiчних  Загальних  зборiв  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО  АК-
ЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" від "31"березня  2015
року (протокол № 28 (6) вiд 31.03.2015 р.), обрано на 3 (три) роки члена
Наглядової ради Фурманова Дмитра Валерiйовича, не володiє часткою в
статутному капiталi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Попереднi посади: гене-
ральний директор ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА". Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На розкриття паспор-
тних даних посадова особа згоду не надавала.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА", "31" березня  2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015
року), прийнято рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" термiном на 3 (три) роки - Сачко Наталiю Сергiївну, володiє
0.00000001% акцiй в статутному капiталi Товариства, непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: фiнан-
совий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ", начальник вiддiлу первинного об-
лiку  ТОВ "ТД ЄВРАЗ Україна", член Ревiзiйної комiссiї ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА". Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" "31" березня  2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015
року), прийнято рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" термiном на 3 (три) роки - Шерстюк Олену Iванiвну, не воло-
дiє часткою  в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

Попереднi посади:  начальник фiнансового управлiння ПАТ "ЄВРАЗ СУ-
ХА БАЛКА". Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв Олександр Сергійович

01  квітня  2015 рік

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 "МАЛИНОВЕ"

2. Код за ЄДРПОУ 30249520
3. Місцезнаходження 09623, Київська обл., Рокитнянський р-н, 

с. Ромашки, вул. Ленiна, буд. 22 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 585-16-43 (044) 585-16-43

5. Електронна поштова адреса malinove@malunove.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

malunove.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
У зв’язку iз закiнченням 01.04.2015 р. строку повноважень, посадова осо-

ба, директор Ворон Вiталiй Iванович, обраний директором ПАТ «МАЛИНОВЕ» 
на новий строк за рiшеням Наглядової ради Товариства, Протокол № 31/03/15 
вiд 31.03.2015 р., з 02.04.2015 р. строком на 3 роки. Посадова особа згоди на 
розкриття поспортних даних не надавала. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх 5 рокiв: голова правлiння ЗАТ «Малинове», дирек-
тор з виробництва ТОВ «ЯСЕНСВIТ», генеральний директор ТОВ «ЯСЕНСВIТ». 
Посадова особа володiє акцiями емiтента в кiлькостi, що становить 0,01 % 
статутного капiталу, розмiр пакета акцiй у гривнях: 10,00 грн. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 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 Ворон Вiталiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2015
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "СВІТЛОВОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОР-
ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13562"; 1.2. Ідентифікаційний код за ЄД-
РПОУ: 05465749; 1.3.Місцезнаходження:  27500, Кіровоградська обл.,м.
Світловодськ, вул. Комсомольська,38; 1.4. Міжміський код, телефон, факс:
(05236)2-69-44; 1.5. Електронна поштова адреса: svitlatp13562@emi-
tent.net.ua; 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформа-
ції: http//05465749.smida.gov.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну  складу посадових осіб емітента. На пiдставi рiшення Нагля-
дової Ради Товариства вiд 31.03.2015 р. ( Протокол № 31-03/2015 ) звіль-
нено: Голову Правлiння Керекешу Леонiда Юрiйовича (паспорт ЕА404415,
виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.

04.02.1998 р.). Пiдстава - закiнчення строку дiї трудового контракту. Пере-
бував на посадi з 13.08.2013 р. Станом на дату подання iнформацiї на по-
саду Голови Правлiння нiкого не призначено. Звiльнено Заступника Голо-
ви Правлiння Столбову Людмилу Володимирiвну, паспорт ЕА 831016, вид.
Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 08.06.2001
р. Пiдстава для звiльнення - закiнчення строку дiї трудового контракту. Пе-
ребувала на посадi з 06.11.2013 р. Станом на дату подання iнформацiї на
посаду Заступника Голови Правлiння нiкого не призначено. Звільнені по-
садові особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не
мають, володiють 10 шт. акцiй товариства на суму 2,50 грн., що становить
0,00079% статутного капiталу. Особа, зазначена нижче, підтверджує дос-
товірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона не-
се відповідальність згідно із законодавством України Голова Правління
Керекеша  Леонід Юрійович. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА";
2.  Код за ЄДРПОУ: 00191329;
3. Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34;
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com;
6. Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-
tivnye-dokumenty-sb/;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу  IІІ або ін-
формація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог  глави 2 розділу ІІІ ць-
ого Положення: Відомості  про  зміну складу посадових  осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рiчними  Загальними  зборами  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕР-

НОГО  ТОВАРИСТВА  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", якi вiдбулися "31" березня
2015 р. (протокол № 28 (6) вiд 31.03.2015 р.), у   зв'язку iз закiнченням стро-
ку повноважень, передбаченого Статутом Товариства, припиненi повнова-
ження Голови Наглядової ради, юридичної особи, нерезидента Palmrose
B.V. /Палмроз Б.В./, (Нiдерланди),попереднє найменування - PALMROSE
LIMITED. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛ-
КА"  - 99,2521%. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової
з 05.12.2013 р.

Рiчними  Загальними  зборами  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕР-
НОГО  ТОВАРИСТВА  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", якi вiдбулися "31" березня
2015 р. (протокол № 28/6 вiд 31.03.2015 року), у зв'язку iз закiнченням
строку повноважень, передбаченого Статутом Товариства, припиненi пов-
новаження члена Наглядової ради Фурманова Дмитра Валерiйовича, не
володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Попе-
реднi посади: генеральний директор ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА", Член Нагля-
дової Ради ПАТ  "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" . Посадова особа перебувала на
посадi члена Наглядової ради з 26.11.2013 р. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На розкриття пас-
портних даних посадова особа згоду не надавала. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
"31"березня 2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015 року),
прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" - Афонiна Iвана Євгенiйовича, володiє
0.00000001% акцiй в статутному капiталi Товариства, перебував на посадi
з 22.03.2010 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Попереднi посади: фiнансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ",
Голова ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду розкриття пас-
портних даних.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
"31"березня  2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015 року),

прийнято рiшення про припинення  повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" - Сачко Наталiї Сергiївни, володiє 0.00000001%
акцiй в статутному капiталi Товариства, перебула на посадi з 02.08.2010 р.,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Поперед-
нi посади: фiнансовий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ", начальник вiддi-
лу первинного облiку  ТОВ "ТД ЄВРАЗ Україна", член Ревiзiйної комiссiї
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Посадова особа не надала згоду розкриття
паспортних даних.

За  рiшенням рiчних  Загальних зборiв  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО АКЦI-
ОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  від "31"березня  2015
року (протокол № 28 (6)  вiд 31.03.2015 р.), обрано на 3 (три) роки члена
Наглядової ради, юридичну особу, нерезидента Palmrose B.V. /Палмроз
Б.В./, (Нiдерланди), код 61011568. Володiє часткою в статутному капiталi
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 99,2521%.

За рішенням  рiчних  Загальних  зборiв  акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО  АК-
ЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" від "31"березня  2015
року (протокол № 28 (6) вiд 31.03.2015 р.), обрано на 3 (три) роки члена
Наглядової ради Фурманова Дмитра Валерiйовича, не володiє часткою в
статутному капiталi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА". Попереднi посади: гене-
ральний директор ТОВ "ЄВРАЗ УКРАЇНА". Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На розкриття паспор-
тних даних посадова особа згоду не надавала.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА", "31" березня  2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015
року), прийнято рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" термiном на 3 (три) роки - Сачко Наталiю Сергiївну, володiє
0.00000001% акцiй в статутному капiталi Товариства, непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: фiнан-
совий контролер ТОВ "ЄВРАЗХОЛДIНГ", начальник вiддiлу первинного об-
лiку  ТОВ "ТД ЄВРАЗ Україна", член Ревiзiйної комiссiї ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА". Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства ПАТ "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА" "31" березня  2015 року, (протокол № 28(6) вiд "31" березня 2015
року), прийнято рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА" термiном на 3 (три) роки - Шерстюк Олену Iванiвну, не воло-
дiє часткою  в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

Попереднi посади:  начальник фiнансового управлiння ПАТ "ЄВРАЗ СУ-
ХА БАЛКА". Посадова особа не надала згоду розкриття паспортних даних.

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Батарєєв Олександр Сергійович

01  квітня  2015 рік
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО 
«ХАРКiВсПЕцАВТО»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01883607

3. Місцезнаходження емітента 62495 Харківська обл., Харків-
ський р-н, с. Васищеве вул. 
Промислова, 2

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

specavto@nr-avers.com.ua

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

http://specavto.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Генеральний директор Луцiв Ігор Володимирович (пас-
порт: серія МК номер 833526 виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй області 15.04.1998) припинено повноваження 31.03.2015 р. на 
пiдставi рішення Наглядової ради (Протокол б/н від 31.03.2015р.) у зв'язку 
з закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному 
капiталi емітента 0,0029% (10 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Генеральний директор Луцiв Ігор Володимирович (пас-
порт: серія МК номер 833526 виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй області 15.04.1998) обрано на посаду 31.03.2015р. рішенням 
Наглядової ради (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) терміном на 3 роки. Воло-
діє часткою в статутному капiталi емітента 0,0029% (10 шт.). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти 
років обіймав посади: генеральний директор ПАТ «Харкiвспецавто». 

Посадова особа Голова Наглядової ради Мешенгiссер Юрій Михайло-
вич (паспорт: серія МК номер 359997 виданий Київським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй області 06.12.1996) припинено повноваження 
31.03.2015 р. на пiдставi рішення загальних зборів акцiонерiв (Протокол б/н 
від 31.03.2015р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Володіє 
часткою в статутному капiталi емітента 38,9568% (132453 шт.). Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Мешенгiссер Юрій Михайло-
вич (паспорт: серія МК номер 359997 виданий Київським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй області 06.12.1996) обрано на посаду 31.03.2015р. рі-
шенням засідання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) з числа 
обраних загальними зборами членів Наглядової ради терміном на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капiталi емітента 38,9568% (132453 шт.). Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посади: директор НВФ ОВ «Екополiмер». 

Посадова особа Член Наглядової ради Тiц Михайло Дмитрович (пас-
порт: серія МК номер 329925 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй області 27.11.1996) припинено повноваження 
31.03.2015р. на пiдставi рішення загальних зборів акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 31.03.2015р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Володіє 
часткою в статутному капiталi емітента 11,7003 % (39781 шт.). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Тiц Михайло Дмитрович (паспорт: 
серія МК номер 329925 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй області 27.11.1996) обрано на посаду 31.03.2015р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) терміном на 3 роки. Во-
лодіє часткою в статутному капiталi емітента 11,7003 % (39781 шт.). Непо-

гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом остан-
ніх п'яти років обіймав посади: заступник директора НВФ ОВ «Екополiмер». 

Посадова особа Член Наглядової ради Кирилов Олексій Борисович 
(паспорт: серія ММ номер 027648 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй області 26.11.1998) припинено повноваження 
31.03.2015р. на пiдставi рішення загальних зборів акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 31.03.2015р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Володіє 
часткою в статутному капiталi емітента 0,0029% (10 шт.). Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кирилов Олексій Борисович 
(паспорт: серія ММ номер 027648 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй області 26.11.1998) обрано на посаду 31.03.2015р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н від 31.03.2015р.) терміном 
на 3 роки. Володіє часткою в статутному капiталi емітента 0,0029% (10 шт.). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом 
останніх п'яти років обіймав посади: технічний директор ТОВ «Техбудпро-
ект», директор ТОВ «Техбудпроект». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткачова Тетяна Костянтинівна 
(паспорт: серія МК номер 954470 виданий Червонозаводським РВ УМВС У 
в Харкiвськiй області 23.10.1998) припинено повноваження 31.03.2015р. на 
пiдставi рішення загальних зборів акцiонерiв (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) 
у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статут-
ному капiталi емітента 0,0029% (10 шт). Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткачова Тетяна Костянтинівна 
(паспорт: серiя МК номер 954470 виданий Червонозаводським РВ УМВС У 
в Харкiвськiй областi 23.10.1998) ) обрано на посаду 31.03.2015р. 
засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) з числа обра-
них загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0029% (10 шт). Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: провiдний iнженер вiддiлу матерiально — 
технiчного забезпечення ТОВ «Техбудпроект». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Клюс Олена Олексiївна (паспорт: 
серiя МК номер 647704 виданий Київським РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй 
областi 27.11.1997) припинено повноваження 31.03.2015р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) у зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0029% (10 шт). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Клюс Олена Олексiївна (пас-
порт: серiя МК номер 647704 виданий Київським РВ ХМУ УМВС У в 
Харкiвськiй областi 27.11.1997) обрано на посаду 31.03.2015р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0029% (10 шт). Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер НВФ ОВ «Екополiмер». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Галич Дмитро Ростиславович 
(паспорт: серiя МК номер 407058 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi 13.03.1997) припинено повноваження 
31.03.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 31.03.2015р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 13,7435% (46728 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 20.04.2012 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Галич Дмитро Ростиславович 
(паспорт: серiя МК номер 407058 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi 13.03.1997) обрано на посаду 
31.03.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 31.03.2015р.) 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 13,7435% 
(46728 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: провiдний iнженер ВМППУ 
ТОВ «Техбудпроект», менеджер з маркетингу НВФ ОВ «Екополiмер».

Генеральний директор ____________  Луцiв iгор Володимирович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Ідея банк»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19390819
1.4. Місцезнаходження емітента вул. Валова, буд.11, м. Львів, 79008, 

україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 235 09 38, факс: 

(032) 297 06 95

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@ideabank.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ideabank.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація щодо встановлення від-

соткової ставки по облігаціях ПАТ «Ідея банк на восьмий купонний 
період серії В та на сьомий купонний період серії с. 

2. Текст повідомлення 
02 квітня 2015 року Правління ПАТ «Ідея Банк» прийняло рішення про 

встановлення відсоткової ставки по облігаціях ПАТ «Ідея Банк» на 8-ий ку-
понний період по облігаціях серії В на рівні – 22,50%, на 7-ий купонний пе-
ріод по облігаціях серії С на рівні – 22,50%.

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ІДЕЯ бАНК»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою 
відповідальністю « ЕСУ» 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОу :

 33940565

Місцезнаходження емітента: 02002, м. Київ, 
вул. Челябінська, буд. 5А

Міжміський код,телефон та 
факс емітента: 

(044)234-15-41, (044)235-45-19

Електронна поштова адреса 
емітента: 

Z.Tereshchenko@esu.org.ua

Вебсайт емітента: www.33940565.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу/

делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі 

Текст повідомлення:
01.04.2015 №150401/00002 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рі-

шення про переведення цінних паперів ТОВ «ЕСУ» з біржового реєстру до 
Списку позалістингових цінних паперів на підставі пункту 5.28 Правил 
ПАТ  «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності з 02.04.2015 року. 

Облігації іменні відсоткові незабезпечені (звичайні) серії С (ISIN UA 
4000163901). Кожна облігація номінальною вартістю – 1000,00 грн. Форма 
існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 12.04.2013  р. 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 
4610644 шт., загальною номінальною вартістю – 4610644000 грн. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії С – № 55/2/2013. Права власників 
облігацій визначені проспектом емісій облігацій ТОВ «ЕСУ».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Директор ТОВ «Есу»  В.О.Зайцев

ТОВАРИсТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІсТЮ « Есу»

Приватне акцiонерне товариство «Херсонкнига», ЄДРПОУ: 
02471206, адреса: м.Херсон, вул.40 р.Жовтня, 31-А, т/ф: 0552261611, 
E-mail: kniga@vatua.com, сайт kniga.vatua.com. Рішенням зборів акціо-
нерів 31.03.15 переобраний директором терміном на 3 роки Чикал Ми-
кола Миколайович, перебував на посаді з 05.04.11; володіє 14,97% 

акцій. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. Директор Чикал Микола Миколайович.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ПРАТ «ХЕРсОНКНИГА»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА 
«ВИДОбуВНА КОМПАНІЯ 

«уКРНАФТОбуРІННЯ»
(код за ЄДРПОУ 33152471, місцезнаходження: 01011, м.Київ, ВУЛ.  ПА-

НАСА МИРНОГО , будинок 28, кімната 34).
Акціонери, які сукупно є власниками більше десяти відсотків простих 

акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМ-
ПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», повідомляють про внесення змін до по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ  «ВИДО-
БУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», які відбудуться 17 квітня 
2015  року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 04073 м. Київ, вул.  Ри-
лєєва, 10а, офіс 312 (конференцзал), а саме порядок денний загаль-
них зборів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:

зборів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»:
1. Доповнено після пункту двадцять дев’ятого «29. Про обрання 

членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових 
договорів з членами Наглядової ради.» пунктом тридцятим «30. Об-
рання Голови спостережної ради» та пунктом тридцять першим 
«31.  Визначення кількості членів ревізійної комісії Товариства», у 
зв’язку із чим пункт тридцятий порядку денного «30. Про дострокове 
відкликання та обрання нових членів Ревізійної комісії.» вважається 
пунктом тридцять другим.

2. Доповнено після пункту тридцять другого «32. Про дострокове від-
кликання та обрання нових членів Ревізійної комісії.» пунктом тридцять 
третім «33. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

3. У зв’язку із викладеним пункт тридцять перший порядку денного 
«31. Про відкликання та обрання Голови та членів Правління Товари-
ства.» вважається пунктом тридцять четвертим.

Всі інші питання порядку денного Загальних зборів та інформація, що 
стосується їх проведення та доведена до відома акціонерів, залишають-
ся незмінними.

Інформація щодо цінних паперів (серія В): 
– вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
 вид - Облігації підприємств;
 тип - Відсоткові іменні (серія В);
 форма існування - бездокументарна.
– номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
 номінальна вартість – 1 000,00 грн.;
 кількість ЦП – 40 000 шт.
– співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких 

вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у 
відсотках) - 100%.

– дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних папе-
рів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-
них паперів, щодо яких вчинена дія: 

 дата реєстрації - 09 липня 2013 р;
 номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 113/2/2013;
 органу, що здійснив державну реєстрацію - Національна комісія з 

цінних паперів і фондового ринку.
– дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення 

про встановлення процентної ставки:
 дата рішення - 02 квітня 2015 р.;
 уповноважений орган емітента - Правління банку.
Інформація щодо цінних паперів (серія с): 
– вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
 вид - Облігації підприємств;
 тип - Відсоткові іменні (серія с);

 форма існування - бездокументарна.
– номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
 номінальна вартість – 1 000,00 грн.;
 кількість ЦП – 50 000 шт.
– співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких 

вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у 
відсотках) - 100%.

– дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних папе-
рів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-
них паперів, щодо яких вчинена дія: 

 дата реєстрації  28 жовтня 2013 р;
 номер свідоцтва про реєстрацію випуску  198/2/2013;
 органу, що здійснив державну реєстрацію  Національна комісія з 

цінних паперів і фондового ринку.
– дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення 

про встановлення процентної ставки:
 дата рішення - 02 квітня 2015 р.;
 уповноважений орган емітента - Правління банку.

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

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

3.2. Голова Правління  ______________  М.В. Власенко
 (підпис)  
 М. П.  02.04.2015 р.
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство 
«iНФуЗiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31287944
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444909375/76/77 0444649266
5. Електронна поштова адреса: info@infuzia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.infuzia.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Посадова особа Директор проектів Малиш Олександр Дем'янович пе-
ребував на посаді з 19.04.2013 р. Не володіє часткою в статутному фонді 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Рішення про звільнення прийнято без скликання загальних зборів акціоне-
рів Товариства, на підставі заяви за власним бажанням від 16.03.2015 р. та 
Наказу № 0331/к3 від 31.03.2015 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття персональних даних.

Нову особу на посаду Директора проектів ЗАТ «Iнфузiя» на момент по-
дання відомості не призначено.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Президент Лимар Володимир Іванович 31.03.2015р.

ЗАКРИТЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iНФуЗiЯ»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КОМ-
ПАНІЯ З уПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАцІОНАЛЬ-
НИЙ РЕЗЕРВ» (ідентифікаційний код 22904759) повідомляє про 
спростування розкритої недостовірної особливої інформації (зміна складу 
посадових осіб емітента) опублікованої в Газеті «Відомості НКЦПФР» №61 
(2065) від 31.03.2015р. та повідомляє про розкриття виправленої особли-
вої інформації (зміна складу посадових осіб емітента), в наступній части-
ні: 

- невірно вказано по батькові обраного члена правління Макарова Де-
ниса Євгенійовича, вірним є Євгенович; 

- невірно вказано по батькові припиненого повноваження члена нагля-
дової ради Торопіної Наталії Євгеніївни, вірним є Євгенівна;

- невірно вказана інформація про обрання членом наглядової ради 
ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» Іщук Таміли Петрівни, вірним є: 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 
прийнято рiшення (протокол №56 вiд 27.03.2015р.) про обрання 
Сiчевлюк Максима Ярославовича членом Наглядової ради ПрАТ «КУА 
«НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», у зв’язку iз переобранням складу Наглядо-
вої ради внаслiдок закiнчення строку повноважень членiв Наглядової 
ради ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ». Сiчевлюк Максим Ярос-
лавович: згоди на розкриття паспортних даних не давав; не володiє 
часткою в статутному капiталi ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»; 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; обра-
ний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕ-

ЗЕРВ» з 27.03.2015р. строком на 5 рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: директор ТОВ «АЙ К‘Ю-Брок» з 31.10.2006р. по 
04.02.2015р., директор ТОВ «Джі Ес Сі-Інформ» з 05.02.2015р. по тепе-
рішній час;

- невірно вказана інформація про обрання членом ревізійної комісії 
ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» Торопіної Наталії Євгеніївни, 
вірним є: Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ» прийнято рiшення (протокол №56 вiд 27.03.2015р.) про об-
рання Гітуляр Олени Володимирівни членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 
«КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», у зв’язку iз переобранням складу 
Ревiзiйної комiсiї внаслiдок закiнчення строку повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ». Гітуляр Оле-
на Володимирівна: згоди на розкриття паспортних даних не давала; не 
володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «КУА «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ»; не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини; обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КУА 
«НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» з 27.03.2015р. строком на 5 рокiв; протя-
гом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: спеціаліст відділу по роботі 
з вкладниками та учасниками НПФ ТОВ «КУА «АЙ К‘Ю- Технолоджі» з 
05.05.2008р. по теперішній час.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

02 квітня 2015р.
Голова правління (Президент)
ПрАТ «КуА «НАцІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»  Хляпов О.А.

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

містю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Державне підприємство «Півден-
на залізниця» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01072609
3. Місцезнаходження: 61052 м.Харків вул.червоноармійська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577241451 0577241452
5. Електронна поштова адреса: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.pz.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу  ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення: Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондо-
вій біржі

ii. Текст повідомлення 
Листом вiд 02.04.2015 р. № 0226 (вхідний номер від 02.04.2015 №НЗЕ-

09/255) ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» повiдомлено, що 01.04.2015 року 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення № 150401/00002 про пе-
реведення цінних паперів державного підприємства «Південна залізни-
ця» серії С (ISIN 4000148530) з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня 

лiстингу до списку позалістиногових паперів Біржового Списку.
Пiдставою є невиконання п.5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», 

а саме невідповідність цінних паперів умовам перебування у Котиру-
вальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу.

Рiшення набуває чинностi з 02.04.2015 року.
Номiнальна вартiсть облiгацiй – 1 000 (одна тисяча) гривень, 

кiлькiсть  – 330 000 (триста тридцять тисяч) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв серiї С скла-
дає 100%.

Випуск облiгацiй серiї С зареєстровано Національною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку 30 жовтня 2012 року № 255/2/12, дата 
видачi свiдоцтва 27 травня 2013 року.

Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 
вiдсотковi iменнi забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi 
iснування облігації підприємства.

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

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

Директор (з фінансових та економічних питань) 
Південної залізниці  О.М.Козир

02.04.2015

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМсТВО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИцЯ» 

ПубЛІчНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «НОВО-
ТРОЇцЬКИЙ МАсЛОсИРЗАВОД» скликає загальні збори акціо-
нерів 12.05.15 о 10.00 за адресою: Херсонська обл., с.м.т.Новотроїцьке, 
вул. Шевченко, 154, кабінет директора, з таким порядком денним: 1.Обран-
ня лічильної комісії. 2.Звіт про результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової 
ради, звіт та висновки ревкомісії. 4.Затвердження результатів діяльності, балан-
су і розподілу прибутку за 2014р. 5.Попереднє схвалення значних правочинів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 05.05.15. 
З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у при-

ймальні до директора Арутюнова М.Ю. Реєстрація учасників зборів 12.05.15 з 
09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати пас порт, довіреним 
особам - паспорт та довіреність. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 34836/35986. Основні засоби 
18921/21874. Запаси 11435/8092. Сумарна дбт заборгованість 2921/3600. Гро-
шові кошти 179/634. Власний капітал 31353/30666. Статутний капітал 1348/1348. 
Нерозподілений прибуток 30005/29318. Довгострокові зобов’язання 0/223. По-
точні зобов’язання 3483/5097. Прибуток на одну акц. (грн.) 0,13/0,02. Кількість 
акцій 5389960/5389960. Чисельність працівників 79/82.
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НКцПФР повідомляє про результати торгів 
на фондових біржах у березні 2015 року
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) інформує про показники, які характе-
ризують торги на фондових майданчиках у березні цього 
року.

Зазначимо, що у березні 2015 року було укладено бір-
жових контрактів на суму 35,3 млрд грн, тоді як у березні 
минулого року – на 21,8 млрд грн.

Що ж стосується розподілу за фінансовими інструмен-
тами, то найбільший об'єм операцій з цінними паперами 
спостерігався за угодами з державними облігаціями 
(32,7  млрд грн), акціями (746 млн грн) та облігаціями під-
приємств (511 млн грн).

Так, лідерами серед організаторів торгівлі традиційно 
стали «Перспектива» (26,7 млрд грн) та «ПФТС» 
(7,7  млрд грн).

Нагадаємо, що з детальною інформацією щодо торгівлі 
цінними паперами на фондових біржах можна ознайоми-
тись на сайті Комісії в розділі «Оперативна інформація».

Президент подписал закон о дерегуляции
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 

№191-VIII «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно упроще-
ния условий ведения бизнеса (дерегуляция)», сообщает 
пресс-служба главы государства.

Главной целью этого закона является дерегуляция хо-
зяйственной деятельности, приведение законодатель-
ства в отдельных сферах в соответствие с правовым по-
лем ЕС, что позволяет Украине повысить позицию в 
рейтинге Doing Business.

Этим законом упрощается процедура открытия и ве-
дения хозяйственной деятельности, сокращаются 
разрешительные и согласительные процедуры, умень-
шается влияние государственных органов на деятель-
ность субъектов хозяйствования, повышается уровень 
защиты прав инвесторов, совершенствуется механизм 
финансирования деятельности органов Государствен-
ной регистрационной службы.

Закон касается интересов центральных и местных ор-
ганов исполнительной власти, которые являются органа-
ми лицензирования, и может положительно повлиять на 
развитие регионов, снизит риски совершения 
коррупционных правонарушений, положительно повлия-
ет на рынок труда.

Реализация закона обеспечит адаптацию законода-
тельства Украины, регулирующего осуществление 
административных процедур (предоставления админус-
луг), связанных с получением субъектами хозяйствова-
ния прав на осуществление определенных действий 
относительно осуществления хозяйственной деятель-
ности или видов хозяйственной деятельности, к законо-
дательству Евросоюза, а также базового законодатель-
ства Украина, регулирующего отношения в сфере 
разрешительной системы.

Предусмотренные законом сокращения функций и 
оптимизация процедур административного регулирова-
ния хозяйственной деятельности будут способствовать 
созданию более благоприятных условий для ведения 
бизнеса в Украине и повышению уровня защиты 
субъектов хозяйствования. Таким образом, будет обес-
печено сокращение функций и совершенствование про-
цедур административного регулирования экономики, 
введены прозрачные и единые правила для всех 
субъектов экономической деятельности и условия для 
повышения уровня их защиты.

Данный закон принят Верховной Радой 12 февраля.

«быкам» рынка акций украины  
в среду удалось вернуть индексы  

в «зеленую зону»
Украинские фондовые индексы в среду под конец тор-

говой сессии закрепились в «зеленой зоне»: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,29% - до 1035,97 
пункта, индекс ПФТС – на 0,08%, до 414,18 пункта.

Объем торгов на УБ составил 108,7 млн грн, в том 
числе акциями – 107,6 млн грн. Львиную долю в обо-
роте обеспечили акции «Мотор Сичи» (+1,54%), с 
которыми на рынке РЕПО были заключены сделки на 
97,2  млн  грн.

Объем торгов на ПФТС составил 442,16 млн грн, в том 
числе акциями – 0,86 млн грн. Капитализация ценных 
бумаг на бирже упала на 7,68% - до 142,521 млрд грн.

На УБ в авангарде роста были акции Алчевского мет-
комбината (+8,06%), Авдеевского коксохимзавода 
(+5,27%) и «Укрнафты» (+2,52%).

Снизились в стоимости акции «Донбассэнерго» 
(-1,75%) и Енакиевского метзавода (-0,52%).

В индексе ПФТС больше всех выросли акции Авдеев-
ского коксохимзавода (+5,42%), «Укртелекома» (+3,44%) 
и Крюковского вагоностроительного завода (+2,79%).

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО 
«ХАРКiВФОРМВИДАВ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02426140

3. Місцезнаходження емітента 61003 м. Харків,
 пров. Слюсарний, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hfi@nr-avers.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://harkivformvidav.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Головний бухгалтер Дубова Людмила Вiталiївна (пас-
порт: серія МН № 900112 виданий Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України 
в Харкiвськiй області, 13.02.2007р.) призначено на посаду наказом № 8 від 
01.04.2015 року, терміном - безстроково. Часткою в статутному капiталi То-
вариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові зло-
чини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: бухгалтер АТ 
«ХАРП»; бухгалтер ПрАТ «Полiмерагро».

Директор ____________ Кулик сергій Олександрович
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1. ПАТ АВАНГАРД 13
2. ПАТ АВАНГАРД 14
3. ПРАТ АГРОСЕРВІС-1 18
4. ПАТ АГРОФІРМА «АВІС» 15
5. ПРАТ АЕРОН 10
6. ТОВ БІНАЙС 12
7. ЗАТ ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» 24
8. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 13
9. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 12

10. ПАТ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ 2
11. ПРАТ ВТОРПОЛІМЕРМАШ 3
12. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 21
13. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 11
14. ПАТ ЕЛІТА 4
15. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 19
16. ТОВ ЕСУ 24
17. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 22
18. ПРАТ ЗАВОД «УНІВЕРСАЛ-А» 18
19. ПАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ 14
20. ПАТ ІДЕЯ БАНК 23
21. ЗАТ ІНФУЗІЯ 25
22. ПАТ КИЇВ-ЛАДА 19
23. ПАТ КІРОВСЬКИЙ 15
24. ПРАТ КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД» 17
25. ПРАТ КРОНОС 10
26. ПАТ КРОСС - П/Ф ЗОРЯ 13
27. ПАТ КРОСС-П/Ф ЗОРЯ 13
28. ПРАТ КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» 25
29. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПО ПЕРЕРОБЦІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ 12
30. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ 11
31. ПАТ МАЛИНОВЕ 22
32. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ 20
33. ПАТ МАРС 10
34. ПАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 4
35. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СВІТЯЗЬ» 16
36. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 6
37. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 21
38. ТОВ НВФ «СТРОМКОМПЛЕКТ» 3
39. ПАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 5
40. ПАТ НОВОТРОЇЦЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 25
41. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ 7
42. ДП ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ 25
43. ПАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 4
44. ПАТ ПОЛТАВА-АВТО 8
45. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 5
46. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 6
47. ПРАТ ПРОМВИБУХ 9
48. ПАТ ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР» 15
49. ПАТ ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 15
50. ДП САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ 12
51. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ОМЕГА 11
52. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13562 22
53. ПАТ СВІТЛОТЕХНІКА 17
54. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛА-СКД» 21
55. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» 9
56. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ» 10
57. ВАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 14
58. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА № 23 2
59. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА № 23 4
60. ПАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 23
61. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 26
62. ПРАТ ХЕРСОНКНИГА 24
63. ЗАТ ХЩО 12
64. ВАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ 21
65. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА 16
66. ПАТ ЧОРНОБАЇВСЬКЕ 16

Тройку лидеров снижения составили акции Северного 
ГОКа (-5,07%), Райффайзен Банка Аваль (-4,12%) и 
Харцызского трубного завода (-2,8%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Ясиновского 
коксохимзавода (+8,33%), Харцызского трубного завода 
(+4,76%) и Райффайзен Банка Аваль (+4,19%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду вырос 1,69% - до 283,23 пункта при объеме торгов 
2,9 млн злотых (18 млн грн).

Среди индексных акций лучший рост зафиксирован 
по бумагам «Кернела» (+3,52%), «Милкиленда» (+1,39%) 
и KSG Agro (+1,12%).

Подешевели акции «Агротона» (-5,41%), «Астарты» 
(-0,28%) и «Овостара» (-0,01%).

При подготовке раздела «Новости» использованы 
материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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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) 4991916
 (067) 9006948

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

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «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

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 № 15059
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
02.04.2015 р. 


