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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»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Ме-
ганом», 01549366, 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 19-А 044 496-26-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://kreshatik-plaza.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5. Інформація про загальні збори: Дата проведення чергових загальних 
зборів: 25.04.2014, Кворум зборів: 96,993100%. Перелік питань, що вино-
сяться на голосування: 1. Про прийняття рiшення з питань порядку прове-
дення загальних зборiв. 2. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 
2013 рiк. 3. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк, а також 
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 4. Про затвердження звiту Вико-
навчого органу Товариства - Генерального директора Товариства, та  
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Това-
риства. 5. Про затвердження звiту Наглядової Ради Товариства та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 
6. Про затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
7. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 8. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.  
9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуть-
ся з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової Ради Товариства. 10. Про прийняття рiшення про по-
передне схвалення значних правочинiв,якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року. 11. Про затвердження рiшення про вчинення значних 
правочинiв, якi пiдлягають обов’язковому затвердженню загальними збо-
рами акцiонерiв. (внесено - у зв’язку iз надходженням пропозицiї про вне-
сення змiн до порядку денного щорiчних загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «МЕГАНОМ».

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за прости-
ми акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000000 0.000000 1768620.00 0.00

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.000000 0.000000 1.00 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000000 0.000000 2789000.00 0.00

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - 24.04.2014

Дата виплати  
дивідендів

15.05.2014

Опис: Виплата дивiдендiв за 2013 рiк розпочалася згiдно з рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Меганом" (Протокол №30 вiд 
25.04.14р.) з 15.05.2014р. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний 
перiод 2014рiк, буде прийнято на майбутнiх зборах 22.04.2015р. Рiшення 
про виплату дивiдендiв за 2014р. має бути прийнято на майбутнiх зборах 
акцiонерiв, якi вiдбудуться 22.04.2015р.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 232205 228938
Основні засоби  
(за залишковою вартістю)

295 473

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 511 235
Сумарна дебіторська заборгованість 348 2195
Грошові кошти та їх еквіваленти 2015 327
Власний капітал 169691 189600
Статутний капітал 442 442
Нерозподілений прибуток
 (непокритий збиток)

-26694 -6550

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 50840 34447
Поточні зобов'язання і забезпечення 9596 4891
Чистий прибуток (збиток) на одну просту  
акцію (грн)

-10.124300 3.956200

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

-10.124300 3.956200

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1768620 1768620
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  
«МегаНОМ»
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відомості про зміну в персональному складі посадових осіб

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«ЗавОД НаПІвПРОвІДНикІв»

1.1. Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство 
«Завод напівпровідників»

1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента – Україна, 69600, Запоріжжя, Теплич-

на, 16
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 31792555
1.5. Міжміський код та телефон - (061)214-85-31
1.6. Електрона поштова адреса: babiy_jv@siz.zp.ua
2. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію - http://scplant.at.ua
3. Вид особливої інформації: відомості про зміну в персональному 

складі посадових осіб
текст повідомлення:

Призначено на посаду (продовжено термін дії повноважень) Генераль-
ного директора - Рекова Юрiя Васильовича (паспорт ВК 563966 виданий 
Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл., 26.12.2008 року), 
згідно рішення Наглядової ради товариства (протокол № 40 вiд 
17.04.2015  р.) строком на 1 рiк. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. В статутному капiталi товариства володіє 1 (од-
нією) акцією. Протягом діяльності за останні 5 років займав посади: Голо-
ва правління, Генеральний директор ПрАТ «Завод напівпровідників».

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

генеральний директор  Ю.в. Реков.

РІчНа ІНФОРМацІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРиватНе акцІОНеРНе тОва-
РиствО «буДІвельНО-виРОб-
Ничий кОМПлекс «МаЯк», 
25385857, вул. Сирецька, 9, Київ, Оболонський, 
Київська область, 04073, Україна, 044-468-0425

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

15.04.2015

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

http://bvk-mayak.at.ua

До уваги акціонерів ат «баНк велес»!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС» (надалі – 

«Банк») запрошує Вас прийняти участь у загальних зборах акціонерів, які 
відбудуться 25 травня 2015 року о 17:45 за місцезнаходженням ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВЕЛЕС» – 03061, місто 
київ, вулиця героїв севастополя, 48, 1-й поверх, хол.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
зборів – на 24 годину 19 травня 2015 року.

Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 17:15 та за-
кінчується о 17:40.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
3. Про порядок проведення загальних зборів та затвердження порядку 

денного загальних зборів акціонерів.
4. Про виконання вимог Закону України №1587-VII від 04.07.2014.
5. Про внесення змін до статуту Банку.
6. Про внесення змін до внутрішніх документів Банку, зокрема до по-

ложень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комі-
сію (ревізора) Банку.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
8. Про кількісний склад Наглядової ради Банку
9. Обрання членів Наглядової ради Банку.
10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов-

лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

11. Про вчинення значних правочинів.
12. Про поточну діяльність та фінансовий стан Банку.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що по-

свідчує особу, та для представників акціонерів – довіреність на 
право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів (питань, 
що виносяться на голосування), власники акцій можуть за місцезнахо-
дженням АТ «БАНК ВЕЛЕС» у робочі дні та робочий час відповідно до 
законодавства України. Детальну інформацію Ви можете дізнатись за 
вищевказаними телефонами та місцезнаходженням АТ «БАНК ВЕЛЕС», 
відповідальна особа –Заступник Голови Правління – начальник управлін-
ня цінних паперів Дрига С.В. 

Телефон для довідок +38 (044) 206-75-10.
голова Правління
ат «баНк велес»  с.в.Рабчук 

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«МеРкуРІй-V»
річна інформація  

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Меркурій-V", 33141790, вул. Курчатова, 
буд. 16, кв.120, м. Енергодар, Запорiзька 
область, 71504, (06139) 3-11-43

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2015р.

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

http://merkuriy5.ucoz.com

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«ПІвДеННе уПРавлІННЯ МехаНІЗацІї»
2. Код за ЄДРПОУ: 01388265
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Качалова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-10-11
5. Електронна поштова адреса: 402@pum.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pym.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Звільнено за власним бажанням, в зв’язку з відчуженням акцій Товари-

ства: член наглядової ради Лойченко Тетяна Юріївна, громадянка Украї-
ни, зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал 14-г, 
кв. 49, паспорт: МЕ 164902, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 08.10.2002 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебувала на посаді члена наглядової ради 5 років. Зміни 
відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
16.04.2015 р.

Призначено: член наглядової ради Лойченко Валентин Сергійович, 
громадянин України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. 
Ярославів Вал, 14-г, кв. 49; паспорт МЕ 750122, виданий ТУМ-2 Шев-
ченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.05.2006 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав 
протягом останніх п'яти років: 15.05.2011 р. - 20.09.2013 р.: 
ТОВ  «Оболонь-КСВ», начальник відділу перспективного розвитку; 
23.09.2013 р. - 18.06.2014 р.: АТ «Укрексімбанк», інженер-оператор 2-ї 
категорії; 01.07.2014 р. - с/ч: ПАТ КБ «Євробанк», заступник начальни-
ка дирекції. Обраний на посаду члена наглядової ради строком на 3 
(три) роки. Зміни відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 16.04.2015 р.

ІІІ. Підпис
Голова правління Герасименко Лариса Леонідівна підтверджує досто-

вірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе від-
повідальність згідно із законодавством.
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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)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІчНе акцІОНеРНе 
тОваРиствО «ДеРжавНий ексПОРтНО-
ІМПОРтНий баНк укРаїНи»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150 м.Київ, вул. Горького. 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-38-38, 247-80-82
5. Електронна поштова адреса: bank@eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2015/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 

«Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) 
припинено повноваження Голови Наглядової ради ВОЙЦЕХОВСЬКОЇ Світлани 
Михайлівни. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призна-
чена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 
«Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) 
припинено повноваження члена Наглядової ради АЛЕКСЄЄВА Ігоря Сергійо-
вича. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. За-
значена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призна-
чена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 №182.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 
«Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) 
припинено повноваження члена Наглядової ради КОЦЮБИ Володимира Олек-
сандровича. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа була призна-
чена на посаду Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2014 №70.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 
№194 «Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті 
КМУ 15.04.2015) припинено повноваження члена Наглядової ради ЛІСО-
ВЕНКА Віталія Васильовича. Посадова особа згоду на розкриття паспорт-

них даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не 
володiє. Посадова особа була призначена на посаду Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2014 №70.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 
№194 «Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті 
КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради ВОЛОШИНА Вячес-
лава Едуардовича, керівника Служби Міністра юстиції. Посадова особа 
згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про 
банки та банкiвську дiяльнiсть» термiн повноважень членiв наглядової 
ради державного банку - п'ять рокiв.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 
№194 «Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті 
КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради ГРЕБУ Романа Во-
лодимировича, заступника Міністра Кабінету Міністрів України. Посадова 
особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в 
статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про 
банки та банкiвську дiяльнiсть» термiн повноважень членiв наглядової 
ради державного банку - п'ять рокiв.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №194 
«Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті КМУ 15.04.2015) 
призначено членом Наглядової ради МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну, заступни-
ка Міністра фінансів - керівника апарату. Посадова особа згоду на розкриття 
паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. 
Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» 
термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 
№194 «Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» (оприлюднено на сайті 
КМУ 15.04.2015) призначено членом Наглядової ради ШЕВАЛЬОВА Арте-
ма Валентиновича, заступника Міністра фінансів з питань європейської 
інтеграції. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не нада-
вала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до 
статтi 7 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» термiн повно-
важень членiв наглядової ради державного банку - п'ять рокiв.

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

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

2. член Правління  в.О. Руда
15.04.2015

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО «київський 
ЗавОД ексПеРиМеНтальНих кОНстРукцІй»

ПОвІДОМлеННЯ
ПРО виНикНеННЯ ОсОбливОї ІНФОРМацІї ПРО еМІтеНта

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

«Київський завод експерименталь-
них конструкцій»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00109339

1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, Алма–Атинська, 8. 
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 566-97-41

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

kzek@ukr.net 

1.7.Дата вчинення події 16 квітня 2015 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

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

http://kzek.kiev.ua 

2.текст повідомлення:
16 квітня 2015 р. Публічне акціонерне товариство «Київський завод експе-

риментальних конструкцій» отримало від Публічного акціонерного товариства 

«Національний депозитарій України» перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерного товариства. Згідно даного переліку:

• ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС 
КЕПІТАЛ» (реєстраційний код 33549199, місцезнаходження: 04176 м. Київ, 
вул. Електриків, буд. 29-А) володіє 2 738 363 шт. простих іменних акцій емі-
тента, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп., що становить 
48, 2766 % від статутного капіталу ПАТ «Київський завод експерименталь-
них конструкцій».

Розмір пакету акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» збільшився.

Розмір частки акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» до зміни (у відсотках до ста-
тутного капіталу): 8,1705 % від статутного капіталу емітента (463 451 шт. 
простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 115 862 грн. 75 коп.).

Розмір частки акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» після зміни (у відсо-
тках до статутного капіталу): 48, 2766 % від статутного капіталу емітента 
(2 738 363 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 
684 590 грн. 75 коп.).

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

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

Директор Публічного акціонерного товариства «київський завод 
експериментальних конструкцій» Москаленко О. с.
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ЗвІт
про результати розміщення облігацій серії S

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«укРтелекОМ», 21560766

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 15/2/2014-Т.
Дата реєстрації «03» лютого 2014 року.

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

19.03.2014

фактична
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)

17.03.2015 або до дати укладання 
договорів з першими власниками 
останньої облігації випуску чи 
серії облігацій, якщо таке 
укладання договорів з першими 
власниками відбудеться до 
17.03.2015

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

6 000 (шість тисяч) штук 

фактично розміщених 0 штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

300 000 000 (триста мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн 0 гривень
5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

0 гривень

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.): 0

Сума, сплачена за облігації (грн): 0
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

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

Від емітента:
Голова Наглядової Ради
ПАТ «Укртелеком»

Директор
ПАТ «Укртелеком»
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

_________
(підпис)

М. П.

Л.І. Нетудихата
(прізвище, ім'я, по батькові)

Ю. П. Курмаз
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора*:
Директор 
ТОВ «Донецькінаудит» 
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

Н.В. Філіппова
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через 
яку здійснено публічне
розміщення облігацій***:
(ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС)

Керівник управління
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

Директор департаменту
(посада)

_________
(підпис)

М. П.

Адамовська М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.

ЗакРите акцІОНеРНе тОваРиствО «гОсПО-
ДаРка» ЄДРПОУ – 14199100 (місцезнаходження: 18006, м. Черкаси. 
бул. Шевченка, 470), повідомляє кредиторів про припинення діяльності 
товариства шляхом ліквідації. Вимоги просимо надсилати у письмовій 
формі протягом двох місяців з дня опублікування цього оголошення, а 
також повідомляємо про проведення Загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 29 травня 2015 року о 11:00 за адресою: м. черкаси, 
бул.  Шевченка, 470, оф. 1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
складений станом на 24 годину 00 хвилин 25 травня 2015 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:30 у день та за 
місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, а представникам акціонерів – довіреність, оформлену 
відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок денний:

1. Обрання голови зборів, секретаря та лічильної комісії Загальних 
зборів.

2. Затвердження звіту ліквідаційної комісії.
3.Затвердження ліквідаційного балансу.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з по-

рядком денним, за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 470, оф. 1 у 
робочі дні з 9.00 по 18.00 та мають право вносити свої пропозиції щодо 
порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до їх скликання. Відпо-
відальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із документами 
є Підлісний Сергій Васильович.

ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе акцІОНеРНе 
тОваРиствО «РаДІО І 
телебачеННЯ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

13694978

3. Місцезнаходження емітента 04071, м. Київ, вул. Олегiвська, 34-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

/044/ 417-06-53, 417-13-74

5. Електронна поштова адреса 
емітента

at126@atrep.com.ua

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

http://www.ratel.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАТЕЛ» (Протокол 

№ 1 від 16 квітня 2015 року), відповідно до норм чинного законодавства та 
Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО: Виконуючого обов’язки Голови правління - Волошина Бо-
риса Львовича (паспорт серії СН, № 555703, виданий Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, 06.09.1997 р.) з 16.04.2015 р. на підставі рішення 
загальних зборів (Протокол № 1 від 16 квітня 2015 року). Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента - 12,813688 %, розмір пакета акцій емітента 
- 15839,00 грн. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 1 шт. Пере-
бував на посаді з 10 грудня 2014 р. по 16 квітня 2015 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має

ПРИЗНАЧЕНО: Головою правління – Осадчого Вадима Вячеславовича 
(паспорт серії СН, № 208516, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi, 01.08.1996 р.) на підставі рішення загальних зборів (Протокол № 1 
від 16 квітня 2015 року). Володіє часткою в статутному капіталі емітента  – 
3,7568 %, розмір пакета акцій емітента - 4643,75 грн. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 1 шт. Строк, на який призначено особу - 2 роки. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає 
посаду – Голова правлiння ПрАТ «Радiо i телебачення».

ПРИЗНАЧЕНО: Першим заступником Голови правління - Волошина Бо-
риса Львовича (паспорт серії СН, № 555703, виданий Печерським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi, 06.09.1997 р.) на підставі рішення загальних зборів 
(Протокол № 1 від 16 квітня 2015 року). Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента - 12,813688 %, розмір пакета акцій емітента - 15839,00 грн. Пакет 
акцій емітента, який належить цій особі: 1 шт. Строк, на який призначено осо-
бу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

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

що містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством.

3.2. голова правління Прат «Рател» Осадчий в.в., 16.04.2015 р.
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ПОвІДОМлеННЯ
ПРО виНикНеННЯ ОсОбливОї ІНФОРМацІї ПРО еМІтеНта

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Київський завод експерименталь-
них конструкцій»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00109339
1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, Алма–Атинська, 8. 
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 566-97-41

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

kzek@ukr.net 

1.7.Дата вчинення події 16 квітня 2015 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kzek.kiev.ua 

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-

периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Мохнатко Ольги 
Леонідівни з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення 
терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній по-
саді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 
0,00  % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Юхименко Тетяни 
Миколаївни з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення 
терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній по-
саді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 
0,00  % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Овдій Людмили 
Григорівни з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення 
терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній по-
саді 1 рік. Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, номінальною 
вартістю 500 грн., що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про при-
значення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Мохнатко Ольги Леонідівни на по-
саду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних 
загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи 
на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) ро-
ків: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група». 
Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статут-
ного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про при-
значення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Юхименко Тетяни Миколаївни на 
посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи 
на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) ро-
ків: бухгалтер ККІЦ «Вектор-Плюс». Особа володіє 0, 00 шт. простих імен-
них акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про при-
значення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Овдій Людмили Григорівни на посаду 
члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних за-
гальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрун-
тування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення за-
гальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. 
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: бухгалтер-
інспектор відділу кадрів ПАТ «Київський завод експериментальних конструк-
цій». Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 
500 грн., що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Ревізійною комісією ПАТ «Київський завод експериментальних кон-
струкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення з 16 квітня 
2015 р. Мохнатко Ольги Леонідівни на посаду Голови Ревізійної комісії То-
вариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Під-
става такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Го-
лови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраної загальними збо-
рами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства про 
призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 (п’яти) років: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська 
аудиторська група». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що 
складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Порошенка Олек-
сія Івановича з посади Голови Наглядової ради Товариства. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: за-
кінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними збо-
рами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа пере-
бувала на даній посаді 3 роки. Особа володіє 834 435 шт. простих іменних 
акцій, номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % 
від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Переведенцева 
Анатолія Михайловича з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: 
закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала 
на даній посаді 3 роки. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що 
складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод 
експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Заблоцького Іго-
ря Леонідовича з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: за-
кінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними збо-
рами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа пере-
бувала на даній посаді 3 роки. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних 
акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про при-
значення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Порошенка Олексія Івановича на 
посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства 
про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протя-
гом останніх 5 (п’яти) років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ 
ЕССЕТС КЕПІТАЛ». Особа володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, но-
мінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статут-
ного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод 
експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про 
призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Переведенцева Анатолія Ми-
хайловича на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 
3  (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Під-
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става такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які 
особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: пенсіонер. Особа воло-
діє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного ка-
піталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод екс-
периментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про при-
значення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Заблоцького Ігоря Леонідовича на 
посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про 
призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 (п’яти) років: помічник Директора ПАТ «Київський завод експери-
ментальних конструкцій». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що 
складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних кон-
струкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 
16  квітня 2015 р. Порошенка Олексія Івановича на посаду Голови Наглядової 
ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами На-
глядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного 
загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства 
про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 (п’яти) років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС 
КЕПІТАЛ». Особа володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, номінальною вар-
тістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емі-
тента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Публічного акціонерного товариства «київський завод 
експериментальних конструкцій» Москаленко О. с.

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 акцІОНеРНий баНк «укРгаЗбаНк» 

2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 
3. Місцезнаходження: україна, м. київ, солом'янський район, 

вул.  Єреванська, 1, індекс 03087 
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-36 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОу 
юридич-
ної особи

Розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіта-
лі 

емітен-
та (у 

відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
15.04.2015 обрано В.о. Голови 

Правлiння АБ 
«УКРГАЗБАНК»

Шевченко 
Кирило 

Євгенович

- 0

Зміст інформації:
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) 
прийнято таке рiшення, а саме: «Призначити (обрати) Шевченка Кирила 
Євгеновича Головою Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» за погодженням в 
установленому порядку з Нацiональним банком України, звiльнивши 
його з посади першого заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК». 
До погодження Нацiональним банком України кандидатури Голови 
Правлiння Шевченку Кирилу Євгеновичу виконувати обов’язки Голови 
Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».».
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 15.04.2015 (протокол №8). 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Шевченко К.Є. обiймав такi посади:
- 04.2010 – 04.2011 – в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння 
ПАТ  «Терра Банк»;
- 04.2011 – 12.2011 – Голова Правлiння ПрАТ «Українська Стратегiчна 
Група»;
- 02.2012 – 04.2012 – Голова Правлiння ПрАТ «СКПД»;
- 05.2012 – 08.2014 – радник Секретарiату голови ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»;

- 10.2014 – 12.2014 – перший заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗ-
БАНК»;
- з 12.2014 – в.о. Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
15.04.2015 обрано Член Правлiння 

АБ «УКРГАЗ-
БАНК»

Кравець 
Андрiй 

Миколайович

- 0

Зміст інформації:
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) 
прийнято таке рiшення, а саме: «Обрати Кравця Андрiя Миколайовича 
членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначити його на посаду 
першого заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 
5  (п’ять) рокiв з дати прийняття цього рiшення.»
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 15.04.2015 (протокол №8). 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Кравець А.М. обiймав такi посади:
- 03.2009 – 02.2011 – заступник Мiнiстра фiнансiв України;
- 04.2011 – 12.2013 – заступник Голови Правлiння ПАТ «ВТБ Банк»;
- з 15.04.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».
15.04.2015 обрано Член Правлiння 

АБ «УКРГАЗ-
БАНК»

Чернишов 
Денис 

Вiкторович

- 0

Зміст інформації:
Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 15.04.2015 (протокол №8) 
прийнято таке рiшення, а саме: «Обрати Чернишова Дениса Вiкторовича 
членом Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» та призначити його на посаду 
заступника Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) 
рокiв з дати прийняття цього рiшення.»
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не 
володiє. 
Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» 
вiд 15.04.2015 (протокол №8). 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Чернишов Д.В. обiймав такi посади:
- 09.2009 – 06.2010 – начальник Управлiння iнвестицiйного банкiнгу 
АТ  «УКРЕКСIМБАНК»;
- 07.2010 – 07.2011 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- 11.2011 – 12.2011 – радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК 
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»;
- 12.2011 – 05.2014 – Голова Правлiння ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-
УКРАЇНА»;
- 01.2015 – 04.2015 – радник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК»;
- з 15.04.2015 – заступник Голови Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК».

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

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

Заступник голови 
Правління

__________
(підпис) 

крихтін Олексій Євгенович

М. П. 16.04.2015

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО акцІОНеРНий баНк «укРгаЗбаНк»
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вІДкРите акцІОНеРНе тОваРиствО 
«алгОРитМцеНтР»

РІчНа ІНФОРМацІЯ емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

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

Відкрите акціонерне товариство 
«Алгоритмцентр», Код за ЄДРПОУ 
21603464, 03142, м. Київ, 
вул. Василя Стуса, 35-37, 
044 492-70-35

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

16.04.2015

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

21603464.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю 
"Аудиторська фірма "Добсон-
консалтинг", код ЄДРПОУ 21681636

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів у звітному 
періоді не проводились у зв'язку з скрутним фінансовим становищем та 
відсутністю фінансової можливості. Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» письмове повідомлення про 
проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсила-
ється кожному акціонеру персонально у спосіб, передбачений статутом 
акціонерного товариства. П. 8.2.7 Статуту визначено, що пові-домлення 
зокрема здійснюється поштою. Враховуючи кількість акціонерів 
ВАТ  «Алгоритмцентр» та вартість відправлення одного рекомендовано-
го листа, загальна вартість персонального повідомлення акціонерів про 
проведення зборів мала скласти орієнтовно 3500,00 гривень. Цілком 
очевидно, що задля забезпечення проведення загальних зборів такої 
кількості акціонерів необхідне велике приміщення обладнане спеціаль-
ною апаратурою. На жаль, в силу специфіки своєї роботи, ВАТ  «Алго-
ритмцентр» не володіє подібними приміщеннями, а тому єдиним 
виходом для забезпечення проведення зборів є оренда відповідного 
приміщення. Приблизна вартість оренди такого приміщення становить 
10000,00 гривень за день. Із проведенням загальних зборів також 
пов’язані й інші супутні витрати, які теж потребують значних фінансових 
витрат. Як видно з фінансової звітності, діяльність Товариства протягом 
останніх років є збитковою. Отже, зважаючи на розмір витрат, які 
необхідно понести у зв’язку з проведенням загальних зборів акціонерів 
(персональне повідомлення акціонерів поштою, оренда приміщення, 
супутні витрати), та враховуючи складний фінансовий стан підприєм-
ства проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Алгоритмцентр» у 
2014 році було неможливим. Загальні збори акціонерів за результатами 
діяльності у 2014 році було проведено 31 березня 2015 року.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному періоді не виплачу-
вались та не нараховувались.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 257 267
Основні засоби (за залишковою вартістю) 202 224
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 39 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 0
Власний капітал 154 205
Статутний капітал 9655 9655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5778 -5727
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 103 62
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
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

ЗакРите акцІОНеРНе тОваРиствО 
«каЗиНО «ПРеМ’ЄР Палац»

Річна інформація емітента за 2014рік
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування: ЗАТ «Казино «Прем’єр Палац» 
1.2 Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3 Місцезнаходження емітента: м.Київ, бул. Шевченка/вул. Пушкін-

ська, 5-7/29
1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710850
1.5 Міжміський код та телефон: (044) 2441295
1.6 Номер свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО  

№ 021460
1.7 Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 09.10.2003 р.
1.8 Розмір статутного капіталу: 6527 тис. грн
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства за 2014р. (тис.грн)

Найменування показника  Звітний 
період

 Попередній 
період

Усього активів  13193  13980
Основні засоби (залишкова вартість)  7211  9278
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси  2143  2212
Сумарна дебіторська заборгованість  1679  1392
Грошові кошти та їх еквіваленти  984  964
Власний капітал  -2336  1017
Статутний капітал  6527  6527
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

 -9033  -5680

Довгострокові забов»язання  15000  12332
Поточні забов»язання  529  631
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 -138  -87

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

 -138  -87

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт)

 65273  65273

3.Органами управління товариства є:
1. Загальні збори акціонерів.
2. Правління товариства.
Голова Правління - Єлісєєв Сергій Петрович
Головний бухгалтер – Гарбуз Любов Хайдарівна (член Правління)
4. Наглядова рада:
1. акціонер - компанія «Montron Limited»
2. акціонер - компанія «Zion Trade Limited»
3. акціонер - Соловйов Юрій Юрійович
4. акціонер - Волкова Інга Юріївна
5. акціонер - Домаскіна Світлана Анатоліївна
5. Засновником ЗАТ «Казино «Прем’єр Палац» є: 
Компанія Монтрон Лімітед (79,999387%), зареєстрована відповідно 
до законодавства Англії та Уельсу під номером 4473578.
Компанія Зіон Трейд Лімітед (20,000613%), зареєстрована відповідно
до законодавства Англії та Уельсу під номером 4797281.
6. Інформація про цінні папери емітента
Дата реєстрації випуску акцій – 12.09.2004р.,Свідоцтво про реєстрацію
Випуску акцій №273/10/1/2004, зареєстроване Державною комісією по 
цінним паперам і фондового ринку. Реєстратором власника
є ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія», код ЄДРПОУ 31810610,
Ліцензія АБ № 520524 від 02.04.2010р., яка знаходиться за адресою: 

м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В. Згідно дог. від 14.01.2013р. з ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» акції ЗАТ «Казино «Прем’єр Палац» 
було переведено з документарно форми в бездокументарну , адреса: 
04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

7. Відомості про Аудиторську фірму.
Аудиторську перевірку здійснено ТОВ Аудиторська фірма «Віспер-Аудит», 
Код за ЄДРПОУ – 21638764, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб»єктів
Аудиторської діяльності № 0342, видане Аудиторською палатою України
на підставі рішення № 100 від 30.03.2001р., чинне до 27.01.2016р.
Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Димитрова,5, корп.10-А, кім. 401.
Аудитор - Пальніков Олександр Володимирович (сертифікат аудитора 

№ 003742, виданий Аудиторською палатою України від 24.04.1999р., дію 
якого подовжено до 23.04.2018р.).

В результаті проведення аудиторської перевірки, аудиторами не вияв-
лено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншої інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів 
та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

голова Правління    Єлісєєв с.П.

головний бухгалтер    гарбуз л.х.
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РІчНа ІНФОРМацІЯ 
емітента цінних паперів

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАВКА», 
32113929, вул. Артема, 21, Київ, Україна, 
04053, тел.044-495-23-73

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

16.04.2015

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

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports/45846/show

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «ВІСПЕР-АУДИТ»;
• Ідентифікаційний код суб’єкта підприєм-
ницької діяльності – 21638764;
• Свідоцтво про внесення до Реєстру 
суб’єктів аудиторської діяльності № 0342, 
видане Аудиторською палатою України на 
підставі рішення № 100 від 30 березня 2001 
року, чинне до 27 січня 2016 р.;
• Свідоцтво про внесення до реєстру 
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, що здійснюють діяльність на ринку 
цінних паперів АБ № 000547 від 
14.08.2007  р. Строк дії до 27.01.2016 р.;

• Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості видане Аудиторською 
палатою України на підставі рішення 
№  220/4.1 від 23 вересня 2010 року;
• Місцезнаходження: 03150,м. Київ, вул. 
Димитрова, 5, корп.10-А, кім.401, 
тел.(044) 236 – 48 – 47, 050-312-58-58, 
електронна пошта: wisperau@ukr.net.
• Аудитор – Сласний Леонід Григорович 
(Сертифікат аудитора № 002995, виданий 
Аудиторською палатою України від 
31 жовтня 1996 р. дію якого подовжено до 
31 жовтня 2015 року).

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 103705,1 103805,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0,2 0,2
Довгострокові фінансові інвестиції 49266,9 49266,9
Виробничі запаси 1,2 1,2
Сумарна дебіторська заборгованість 32318,8 30026,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 33,0 11,4
Власний капітал 591,0 432,2
Статутний капітал 16,5 16,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 574,5 415,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 90376,7 89301,6
Поточні зобов'язання і забезпечення 12737,4 14071,7
Чистий прибуток (збиток) 158,8 (101,5)

Директор Чередніченко В.М.
Головний бухгалтер Соловйова І.Ф.

тОваРиствО З ОбМежеНОЮ вІДПОвІДальНІстЮ 
«еНеРгОПОставка»

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

тОваРиствО З ОбМежеНОЮ 
вІДПОвІДальНІстЮ «ОІлагРОІНвест» 

код за ЄДРПОу 38781214
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер № 25/2/2015-Т
Дата реєстрації 11.03.2015року

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

23.03.2015 року

фактична 09.04.2015 року
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)

30.09.2015 року включно.

фактична 10.04.2015 року
3. кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

220 000  (двісті двадцять 
тисяч) штук

фактично розміщених 220 000  (двісті двадцять 
тисяч) штук

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

220 000 000,00 (двісті двад-
цять мільйонів) гривень

фактично розміщених, грн. 220 000 000,00 (двісті двад-
цять мільйонів) гривень

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн.

132 090 200,00 (сто 
тридцять два мільйони 
дев’яносто тисяч 
двісті гривень 
00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

-
-

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

-

-
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

-
-

Від емітента:

Директор
(посада)

_________
(підпис)

Мельник Дмитро 
вячеславович

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від аудитора*:

Директор ПП «аФ 
«ауДит - ОПтІМ» 

(посада)
_________

(підпис)

трушкевич тетяна 
Миколаївна

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

Заступник голови 
Правління

Прат «українська 
фондова біржа»

(посада)
_________

(підпис)
М. П.

бутенко Д.с.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
Директор департаменту

(посада)
_________

(підпис)
М. П.

адамовська М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)
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ПОвІДОМлеННЯ
Про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – ПРиватНе акцІО-
НеРНе тОваРиствО «ШеПетІвський 
гРаНкаР’ЄР «ПРОНекс»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – приватне акціонерне 
товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 01373335
1.4. Місцезнаходження емітента – 30400, Хмельницька область, 

м.  Шепетівка, вул. Гранітна, 89
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 03840 51231
1.6. Електронна поштова адреса емітента – pronex@ukr.net
1.7. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емі-

тента
2. текст повідомлення

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято Нагля-
довою радою 16.04.2015 року (протокол № 3 від 16.04.2015 року).

В зв’язку з закінченням строку повноважень членів правління ПрАТ 
«Шепетівський гранкар’єр «Пронекс» Наглядова рада вирішила:

1. Припинити повноваження членів правління ПрАТ «Шепетівський 
гранкар’єр «Пронекс» :

- Славути Віктора Леонтійовича (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- Лінника Леоніда Дмитровича (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- Жарової Тетяни Олегівни (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- Мілясевич Олесі Миколаївни (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

2. Обрати Правління ПрАТ «Шепетівський гранкар’єр «Пронекс» в 
наступному складі:

- Славута Віктор Леонтійович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- Лінник Леонід Дмитрович (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- Жарова Тетяна Олегівна (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- Мілясевич Олеся Миколаївна (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством 
України.

голова правління 
Прат «Шепетівський гранкар’єр 
«Пронекс»  Пилипчук сергій Миколайович

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «ДЯтькIвцI»

2. Код за ЄДРПОУ 13640534
3. Місцезнаходження 78200, Iвано-Франкiвська область, м. Коломия, 

Заводська, 34. Міжміський код, телефон та факс (03433) 24549, 49985
5. Електронна поштова адреса Obolongen@ko.if.ua, ivanochko66@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації owest.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дятьківці» вiд 

16.04.2015 року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватного Акціо-
нерного Товариства «Дятьківці» вiд 16.04.2015року):

Звільнено з посади Члена ревізійної комісії Тарантюк Наталію Іванівну 
(паспорт СС № 986583 виданий 05.10.2000 року Коломийським МВУМВС 
України, частка у статутному капіталі – 0,0493%) Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в 
звязку з зміною складу посадових осіб. Перебувала на посадi Члена реві-
зійної комісії з 15.03.2012 року, 3 роки. 

Звільнено з посади Члена ревізійної комісії Козік Ольгу Михайлівну 
(паспорт СЕ № 166052 виданий 07.09.2002 року Коломийським МВ УМВС, 
частка у статутному капіталі – 0,0338%) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з 
зміною складу посадових осіб. Перебувала на посадi Члена ревізійної ко-
місії з 15.03.2012 року, 3 роки.

Звільнено з посади Голови ревізійної комісії Представника Публічного 
акціонерного товариства «Оболонь»

Шевчук Сергія Петровича (код ЄДРПОУ 05391057, частка у статутному 
капіталі – 96,4987%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з зміною складу посадових осіб. 
Перебував на посадi Голови ревізійної комісії з 15.03.2012 року, 3 роки.

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії Тарантюк Наталію Іва-
нівну (паспорт СС № 986583 виданий 05.10.2000 року Коломийським 
МВУМВС України, частка у статутному капіталі – 0,0493%)Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. При-
значено на посаду Члена ревізійної комісії на 3 роки.  Попередня посада 
Член ревізійної комісії. Перебувала на посадi Члена ревізійної комісії з 
15.03.2012 року, 3 роки.

Призначено на посаду Члена ревізійної комісії Козік Ольгу Михайлівну 
(паспорт СЕ № 166052 виданий 07.09.2002 року Коломийським МВ УМВС, 
частка у статутному капіталі – 0,0338%). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
Члена ревізійної комісії на 3 роки.  Попередня посада Член ревізійної комісії . 
Перебувала на посадi Члена ревізійної комісії з 15.03.2012 року, 3 роки.

Призначено на посаду Голови ревізійної комісії Представника Публіч-
ного акціонерного товариства «Оболонь» Шевчук Сергія Петровича (код 
ЄДРПОУ 05391057, частка у статутному капіталі – 96,4987%). Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду Голови ревізійної комісії на 3 роки.  Попередня по-
сада Голова ревізійної комісії . Перебував на посадi Голови ревізійної ко-
місії з 15.03.2012 року, 3 роки.

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 Остяк Роман ада-
мович, 16.04.2015 року

РІчНа ІНФОРМацІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРиватНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «сI-ес-тI 
IНвест», 20280935, вул. Русанів-
ський бульвар, буд. 7, м. Київ, Дніпров-
ський р-н, 02154, (056) 788-02-07

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

http://newtone.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

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиватНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «телесисте-
Ми укРаїНи», 22599262, 
вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, 
Дніпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

20.04.2015

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

http://people.net.ua
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ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІчНе акцІОНеРНе 
тОваРиствО «ДІМ МаРОчНих кОНьЯкІв «тавРІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00413475
3. Місцезнаходження 74905, херсонська обл., м. Нова каховка, 

пр.  Дніпровський, 299
4. Міжміський код, телефон та факс 0554976228
5. Електронна поштова адреса glav_buh@tavria.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.tavria.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Рішення 

про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

Протоколом загальних зборів акціонерів Пат «ДМк «таврія» від 
15.04.2015 року відповідно до статуту прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, зокрема:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шамотiй Валерiя 
Миколайовича, паспорт серія АН № 017568, виданий Жовтневий РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 29.07.2002 р. у зв’язку з переоб-
ранням. Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статут-
ному капіталі Товариства 0.4652 % (94565.20 грн.)

- припинено повноваження члена Наглядової ради Крупнової Наталі 
Борисівни, паспорт серія АК № 251614, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл 25.08.1998 р. у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає, частка у статутному капіталі 
Товариства 0.0201 % (4093.75 грн.).

- звільнено з посади члена Наглядової ради Гулько Валентину Iванiвну, 
паспорт серія МО № 511378, виданий Новокаховським МВ УМВС України в 
Херсонськiй обл. 10.04.1998 р. у зв’язку з переобранням. Посадова особа 
перебувала на посаді з 12.11.2011 року, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 
0.0028 % (571,50 грн.)

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ксьондза Севаст’яна 
Юрійовича, паспорт серія ЕК № 006308, виданий Краснолуцьким МВ УМВС 
України в Луганській області 23.06.1995 р. у зв’язку з переобранням. По-
садова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіта-
лі Товариства 0,00003%, (6,25 грн.)

- припинено повноваження члена Наглядової ради Gonikios Wine LTD 
(ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), Кіпр, в особі представника Третяк Олесі Михайлівни, 
паспорт серія АН № 592218, виданий Красногвардійським РВ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 25.04.2007 р. у зв’язку з переобранням. Посадова 
особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року, представник непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіта-
лі Товариства не має, частка Gonikios Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), Кіпр 
у статутному капіталі Товариства 94.1059% (19128912,00 грн.)

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Каширiної Наталi 
Валерiївни, паспорт серія МО № 656064, виданий Новокаховським МВ 
УМВС України в Херсонськiй обл. 25.11.1998р. у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 12.11.2011 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіта-
лі Товариства 0.00004 % (7,50 грн.)

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Мігріна Романа Володимиро-
вича, паспорт серії АЕ № 609971 виданий Красногвардійським РВ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській обл.. 27.06.1997 р. Посадова особа перебувала на 
посаді з 12.11.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.00002 % (3,75 грн.)

(Представник по довіреності - Чухальонок Олена Юріївна, паспорт серії 
АЕ № 625585 виданий 1 ВМ Павлоградським МВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 06.05.1997 р., непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.)

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Сапіга Людмили Іва-
нівни, паспорт серії АК № 532902 Красногвардійським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській обл., 11.06.1999 р. Посадова особа перебувала на посаді 
з 12.11.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.00002 % (3,75 грн.). 

( Представник по довіреності - Садовникова Свiтлана Костянтинiвна, пас-
порт серія АН № 447141, виданий Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 03.11.2005 р., непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.)

– обрано на посаду члена наглядової ради Шамотiй Валерiя Миколайо-
вича, паспорт серія АН № 017568, виданий Жовтневий РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 29.07.2002 р. Посадова особа призначе-
на на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала 
посади заступника директора з питань стратегічного розвитку, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному 
капіталі Товариства 0.4652% 94565,20 грн.).

– обрано на посаду члена наглядової ради Ксьондза Севаст’яна Юрійо-
вича, паспорт серія ЕК № 006308, виданий Краснолуцьким МВ УМВС Укра-
їни в Луганській області 23.06.1995 р. Посадова особа призначена на строк 
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав посади керівника 
департаменту стратегічного розвитку, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 
0,00003% (6,25 грн.)

– обрано на посаду члена наглядової ради Крупнову Наталію Борисівну, 
паспорт серія АК № 251614, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 25.08.1998 р. Посадова особа призначена на строк 
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади дирек-
тора, директора з аудиту та контролю фінансово-господарської діяльності, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капіталі Товариства 0.0201 % (4093,75 грн.).

– обрано на посаду члена наглядової ради Каптєлова Романа Володи-
мировича, паспорт серія АО № 260178, виданий Жовтневим РВ у м. Дні-
пропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 30.03.2015 р. 
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років сво-
єї діяльності обіймала посади заступник начальника відділу зв’язків з гро-
мадськістю, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 0.00002% (3,75 грн.).

- обрано на посаду члена наглядової ради юридичну особу - Gonikios 
Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), місцезнаходження: 4 Агіас Марінас Стр., 
8 Ваміко, квартира/офіс 33, Строволос, П.С. 2059, Нікосія, Кіпр, в особі 
представника Громова Петра Олександровича, паспорт серія АК № 622096, 
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 
12.10.1999р. (непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частки у статутному капіталі Товариства не має). Посадова особа при-
значена на строк 3 роки, представник протягом останніх 5 років своєї ді-
яльності обіймав посади начальника юридичного відділу; частка Gonikios 
Wine LTD (ГОНІКІОС ВАЙН ЛТД), Кіпр у статутному капіталі Товариства 
94,1059% (19128912,00 грн.).

– обрано на посаду члена Ревізійної комісії Каширiну Наталiю Валерiївну, 
паспорт серія МО № 656064, виданий Новокаховським МВ УМВС України в 
Херсонськiй обл. 25.11.1998р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, 
протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади начальника 
планово-економічного відділу, начальника відділу оплати праці непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному 
капіталі Товариства 0.00004 % (7,50 грн.).

– обрано на посаду члена Ревізійної комісії Сапігу Володимира Микола-
йовича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). 
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом своєї діяльності обі-
ймав посади комерційного директора, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 
0.00003 % (3,75 грн.)

(Представник по довіреності - Чухальонок Олена Юріївна, паспорт серії 
АЕ № 625585 виданий 1 ВМ Павлоградським МВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 06.05.1997 р., протягом останніх 5 років своєї діяльності 
обіймала посади начальника планово-аналітичного відділу, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі Товариства не має.)

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Сапіга Людмилу Іванівну, 
паспорт серії АК № 532902 Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл., 11.06.1999 р. Посадова особа призначена на строк 
3  роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади началь-
ник фінансового відділу, начальник відділу розрахунків та банківських опе-
рацій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частка у статутному капіталі Товариства 0.00003 % (3,75 грн.) 

(Представник по довіреності - Садовникова Свiтлана Костянтинiвна, пас-
порт серія АН № 447141, виданий Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 03.11.2005р., протягом останніх 5 років своєї діяль-
ності обіймала посади економіста, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має.)

Засіданням Наглядової ради Пат «ДМк «таврія» від 
15.04.2015  року

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Крупнову Наталію Бо-
рисівну, паспорт серія АК № 251614, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл. 25.08.1998 р. Посадова особа призначе-
на на строк 3 роки. 

Засіданням Ревізійної комісії Пат «ДМк «таврія» від 
15.04.2015  року

- призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Каширiну Наталiю 
Валерiївну, паспорт серія МО № 656064, виданий Новокаховським МВ 
УМВС України в Херсонськiй обл. 25.11.1998р. Посадова особа призначена 
на строк 3 роки.

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

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

Директор М.П. (підпис) Кошелев Віталій Олександрович (ініціали та 
прізвище керівника 15.04.2015 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПублIчНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО "ЗавОД 
ПОбутОвОї та ПРОМис-
лОвОї хIМIї"

2. Код за ЄДРПОУ 19263676
3. Місцезнаходження 03170, мiсто Київ, Янтарна,6
4. Міжміський код, телефон та факс 0444500258 0445037816
5. Електронна поштова адреса T.Petryna@chistunya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://19263676.infosite.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
ЗВIЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової ради Товариства Публiчне 

акцiонерне товариство «Корпоративний iнвестицiйний фонд 
недиверсифiкованого виду закритого типу «IТТ-Капiтал» (код за ЄДРПОУ 
35289492, Код за ЄДРIСI 132847, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Фiзкультури, 
буд. 30), в особi Логiнова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ 
№  143988, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києвi, 10 сiчня 
2013 року), що дiє на пiдставi довiреностi. Часткою у статутному капiталi То-
вариства посадова особа ПАТ «КIФНВЗТ «IТТ-Капiтал» не володiє, представ-
ник - Логiнов М.М. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. По-
садова особа призначена строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймав представник посадової особи протягом 
своєї дiяльностi: ПрАТ IК «IТТ-iнвест» - директор з iнвестування в нерухомiсть, 
ТОВ «IТТ-нерухомiсть» - директор за сумiсництвом. Представник непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ЗВIЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової ради Товариства Публiчне 
акцiонерне товариство «Корпоративний iнвестицiйний фонд 
недиверсифiкованого виду закритого типу «Транс-Iнвест» (код за ЄДРПОУ 
35289730, Код за ЄДРIСI 132848, мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул.  Фiзкультури, буд. 30), в особi Архипенка Сергiя Миколайовича(паспорт 
серiя МЕ № 392790, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
07.09.2004р), що дiє на пiдставi довiреностi . Часткою у статутному капiталi 
Товариства посадова особа ПАТ «КIФНВЗТ «Транс-Iнвест» у статутному 
капiталi Товариства не володiє, представник – Архипенко С.М. часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа призначена 
строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, 
якi обiймав представник посадової особи протягом своєї дiяльностi: Голова 
Наглядової ради ПАТ «Фiрма Київздравреконструкцiя». Представник непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Наглядової ради Товариства 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «IТТ-НЕРУХОМIСТЬ» (код за 
ЄДРПОУ 35235947, Код ЄДРIСI 132831, що знаходиться за адресою: 03150, 
м. Київ, вул. Фiзкультури, 30), в особi Логiнова Михайла Миколайовича (пас-
порт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в 
м.  Києвi, 10 сiчня 2013 року), що дiє на пiдставi Статуту. Частка посадової 
особи АТ «ЗНКIФ «IТТ-Нерухомiсть» у статутному капiталi Товариства ста-
новить 1 424 559 (один мiльйон чотириста двадцять чотири тисячi п‘ятсот 
п‘ятдесят дев‘ять) штук простих iменних акцiй, що складає 11,5703 %, пред-
ставник –Логiнов М.М. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа призначена строком до вiдповiдного рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймав представник посадової особи 
протягом своєї дiяльностi: ПрАТ IК «IТТ-iнвест» - директор з iнвестування в 
нерухомiсть, ТОВ «IТТ-нерухомiсть» - директор за сумiсництвом,. Пред-
ставник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової ради Товариства Фесенко 
Свiтлана Iллiвна (паспорт СН 479550 виданий Мiнським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києвi 21.05.1997р., що проживає за адресою м. Київ, вул. Сакса-
ганського, 27, кв.5), що володiє 4 123 639 (Чотири мiльйона сто двадцять 
три тисячi шiстсот тридцять дев'ять)штук простих iменних акцiй Товари-
ства, що складає 33,4924 %,. Посадова особа призначена строком до 
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа Голова Наглядової ради ПрАТ «Бiзнес-центр 
«Нивки»,в.о.Голови Спостережної ради ПуАТ «Акордбанк». Фесенко С.I. 
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 Титула В.I.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2015
(дата)

тОв «куа «ІНвестицІйНий каПІтал 
укРаїНа» 

«Загальними зборами учасників ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 14 квітня 2015 року було прийнято 
рішення про ліквідацію Закритого недиверсифікованого пайо-
вого інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–
ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» до закінчення строку, встановленого 
його регламентом (дострокова ліквідація). Кредитори Фонду 
протягом двох місяців з дати цієї публікації можуть заявити 
свої вимоги шляхом надсилання письмових вимог або пре-
тензій у довільній формі на адресу: Україна, 01030, м. Київ, 
вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21.

Контактний телефон Ліквідаційної комісії: (044) 581 08 22.
Контактна особа: Голова Ліквідаційної комісії Фонду Ведринська 

Інна Володимирівна»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента»

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - ДеРжавНе ПублIчНе 

акцIОНеРНе тОваРиствО «НацIОНальНа 
акцIОНеРНа кОМПаНIЯ «укРагРОлIЗиНг».

Код за ЄДРПОУ: 30401456
Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Мечникова 16-А
Міжміський код та телефон, факс (044) 254-30-10; (044) 467-79-13
Електронна поштова адреса ual@ukragroleasing.com.ua

2. текст повідомлення
На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 берез-

ня 2015 року № 184-р звiльнено Дзюбу Романа Iвановича (паспорт ВМ 
022350, виданий 07.08.1995 Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирськiй областi) з посади заступника голови правлiння 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг» у зв’язку з перехо-
дом на iншу роботу. 

Перебував на посадi 1 рiк 6 мiсяцiв, часткою в статутному капiталi 
Компанiї не володiє. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник дирек-
тора ТОВ «Берег розваг», генеральний директор Державного 
пiдприємства «Державний резервний насiннєвий фонд України», за-
ступник голови правлiння НАК «Украгролiзинг».

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 

2015  р. № 312-р та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Украгролiзинг» вiд 14.04.2015 № 50-к призначено Дзюбу Романа 
Iвановича (паспорт ВМ 022350, виданий 07.08.1995 Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирськiй областi) на посаду заступника генераль-
ного директора Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг». 

Часткою в статутному капiталi Компанiї не володiє. 
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник дирек-

тора ТОВ «Берег розваг», генеральний директор Державного 
пiдприємства «Державний резервний насiннєвий фонд України», за-
ступник голови правлiння НАК «Украгролiзинг». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 

2015  р. № 313-р та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Украгролiзинг» вiд 14.04.2015 № 51- к, призначено (переведено) Про-
цюка Олександра Вiкторовича (паспорт СМ 264223, виданий 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 27.06.1996 року) з посади 
директора Юридичного департаменту на посаду заступника генераль-
ного директора Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг». 

Перебував на посадi 9 мiсяцiв, часткою в статутному капiталi Компанiї 
не володiє. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: вiце-президент 
Спецiалiзованого об'єднання адвокатiв з iноземних справ «Українська 
Правнича Компанiя» , директор Юридичного департаменту Нацiональної 
акцiонерної компанії «Украгролізинг». 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис

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

генеральний директор  О.П. ковальчук
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
"Славутський солодовий завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00377733
3. Місцезнаходження 30068, с. Крупець, 

Б.Хмельницького,43
4. Міжміський код, телефон та
факс

+380384270691 +380384271571

5. Електронна поштова адреса romeo@malthouse.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.malthouse.km.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi інформаційної довідки, отриманої від Національного депо-

зитарію України 17/04/2015р., стало відомо, що збiльшилась кiлькiсть акцій 
у власності акціонера АТ «Міжнародна Компанія Солодовень» (Францiя 
10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 914 684 шт., що 
становить 72,5117 %. Кiлькiсть акцiй належних іншому власнику значного 
пакету – Європейському банку реконструкції i розвитку (Великобританія) 
не змінилась i становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

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 Дубiна Микола Іванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.04.2015

(дата)

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО “славутський сОлОДОвий ЗавОД”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
тОваРиствО З ОбМежеНОЮ вІДПОвІДальНІстЮ 

«блек сІ РІелтІ гРуП»
I. ЗагальНІ вІДОМОстІ

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП»

код за ЄДРПОу: 32145683
Місцезнаходження: 65039, Одеська область, м.  Оде-

са, проспект Гагаріна, 12-А,
Міжміський код, телефон та факс: (048) 797-25-40
електронна поштова адреса: ksg@emitent.net.ua
адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 

Smbcp@imexbank.com.ua

вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
1. Згідно рішення загальних зборів учасників Товариства (Протокол 

№  16/04 від 16.04.2015р.) звільнено з посади Директора ТОВ «БС РІЕЛТІ 
ГРУП» Подгорну Ірину Євгеніївну (згода фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних відсутня) з 20.04.2015р. Звільнено згідно поданої заяви. Часткою у 
Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебувала посаді 1 рік 5 місяців. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Згідно рішення загальних зборів учасників Товариства (Протокол 
№  16/04 від 16.04.2015р.) з 21.04.2015 р. призначено Директором 
ТОВ  «БС РІЕЛТІ ГРУП» Травкіна Олександра Георгійовича (згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у Статутному 
капіталі Емітента не володіє. Призначено на посаду безстроково Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом остан-
ніх п’яти років обіймав посади: начальник департаменту з питань 
консультаційно-юридичного супроводження товариства з обмеженою від-
повідальністю, начальник юридичної служби банку.

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

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

Директор тОв «бс РІелтІ гРуП»  Подгорна І.Є.
 М.П.
  16.04.2015р.

Повiдомлення про змiни у порядку денному рiчних загальних зборiв 
ПублІчНОгО акцIОНеРНОгО тОваРиства ПО 

га ЗО ПОстачаННЮ та гаЗиФІкацІї «ШеПетІвкагаЗ»
ПОвІДОМлеННЯ

про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерного 
товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСАЧАННЮ ТА ГА-

ЗИФІКАЦІЇ «Шепетівкагаз», код за ЄДРПОУ (03361394)
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Економічна, буд. 29.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Шепетівкагаз» повідомляє вас, 

що згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціоне-
ра, який є власником більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «Шепетівкагаз», по-
рядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз», які відбу-
дуться 27 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: україна, хмельниць ка 
обл., м. Шепетівка, вул. економічна, буд.29, доповнено питанням:

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «Шепетів-
кагаз»,

9. Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради,

10.Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ  «Шепетівкагаз»,

11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Шепетівкагаз»,
12. Про укладення договорів (контрактів) з головою та членами Ревізій-

ної комісії ПАТ «Шепетівкагаз» та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з головою та чле-
нами Ревізійної комісії Товариств,

13.Передача активів ПАТ «Шепетівкагаз» Дочірньому підприємству 
«Шепетівкагаз» Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та 
газифікації «Шепетівкагаз» .

Контактна особа Гурбан Мирослава Володимирівна, 
Телефон для довідок: (03840) 5-61-15
голова правління Пат «Шепетівкагаз»  турінський в.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента 

ПублIчНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «ОДесагаЗ»

2. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, Одарiя,1
3. Код за ЄДРПОУ 03351208
4. Міжміський код та телефон, 
факс 

/048/ 723-75-92 /048/ 723-75-094

5. Електронна поштова 
адреса 

akzii@odgaz.odessa.ua

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

http://stockmarket.qov.ua/

7.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текс повідомлення.
Бондаренко Руслан Євгенович призначено на посаду головного бухгал-

тера центральної бухгалтерії ПАТ»Одесагаз» (пріказ № 48-к від 16.04.2015р.). 
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутном 
капиталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дови злочини не має. Інши посади, які обіймала особа– провідний бухгалтер-
ревізор, заступник головного бухгалтера, виконувавши обов'язки головного 
бухгалтера центральної бухгалтерії ПАТ «Одесагаз».

Боєжов Евген Валерійович призначено на посаду заступника виконав-
чого директора ПАТ «Одесагаз» (пріказ № 50-к від 17.04.2015р.). Паспорт 
серія КК№174682 від 03.01.1999р., виданий Маліновским РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській обл. Часткою в статутном капиталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. 
Інши посади, які обіймала протягом п'яти років своєї діяльності - ревізор 
центральної бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу 
ПАТ  «Одесагаз».

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

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

2. Найменування посади 
виконавчий директор  герасименко в. О.
        М.П.                   17.04.2015р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ "ЕСКО-КАПIТАЛ" 
Код ЄДРПОУ: 35677371
Місцезнаходження: 03067, 
м.  Київ, вул.. Машинобудів-
на,  37
Телефон +380-44-456-71-11

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

30.03.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

http://www.esco-capital.uafin.
net/documents/rozkrittya-
informaciy-emitentom-cinnih-
paperiv

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

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 
"АУДИТ БЮРО", код ЄДРПОУ 
32159015

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство). Зазначається 
інформація про проведення або 
непроведення загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі їх 
непроведення вказуються причини, також 
зазначається перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, 
що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

-

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Розділ 5 та 6 не заповнюються, так як ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ» 

не є акціонерним товариством. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених 

форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 116 922 74 363
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2 4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 15 217 16 682
Грошові кошти та їх еквіваленти 46 625
Власний капітал 6 796 12 876
Статутний капітал 20 000 20 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (13 154) (7 124)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 110 052 55 410
Поточні зобов'язання і забезпечення 74 6 077
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- -

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

загальна номінальна 
вартість

23022  14 221

у відсотках від статутного 
капіталу

 115,11  71,10

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

17 351  10 438

тОваРиствО З ОбМежеНОЮ вIДПОвIДальНIстЮ “кОМПаНIЯ З уПРавлIННЯ активаМи “ескО-каПIтал”

До уваги акціонерів ПублІчНОгО акцІОНеРНОгО 
тОваРиства «ОблДОРРеМбуД» 

(далі Товариство) місцезнаходження товариства :
83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 13

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Облдоррембуд» 
повідомляє про скликання позачергових зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться 20 травня 2015 року о 10.00 за адресою: 84331, Донецька 
область, м. краматорськ , вул. леніна, 73 на 1 поверсі в залі засідань 
краматорського підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно-
будівельного відокремленого підрозділу Пат «Облдоррембуд»

Порядок денний
(перелік питань , що виносяться на голосування): 

1. Розгляд процедурних питань та прийняття рішення про обрання Лі-
чильної комісії позачергових зборів акціонерів, обрання голови та секрета-
ря позачергових зборів і прийняття рішення про затвердження Регламенту 
проведення позачергових зборів.

2. Про внесення змін до Статуту товариства у зв'язку зі зміною юридич-
ної адреси товариства. 

3. Припинення повноважень Лічильної комісії.
Дата прийняття рішення по скликанню позачергових загальних зборів акці-

онерів 17.04. 2015 р. (протокол Наглядової ради № 22 від 17.04.2015  р).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в поза-
чергових зборах на 14 травня 2015 року станом на 24 годину, за 3 робочих 
дні до початку позачергових загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за місцем їх проведен-
ня з 8-30 до 9-30. Для участі у зборах акціонерам потрібно мати при собі 
паспорт. Представникам акціонерів додатково мати при собі довіреність на 
участь в зборах. З інформацією та документами, необхідними для прийняття 
рішення з питань порядку денного можна ознайомитись у секретаря Нагля-
дової ради (Архангельської І.В.) за телефоном: 0506805598 та у день про-
ведення зборів за адресою їх проведення в м. Краматорську.

УВАГА! 
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», 

цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитар-
ною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 
власного імені З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНА-
ЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

В цілях недопущення застосування зазначених обмежень під час реє-
страції акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 
20  травня 2015 року, ПАТ «Облдоррембуд» наполягає на необхідності укла-
дення акціонерами договорів на обслуговування рахунку в цінних паперах.

голова Наглядової ради  коміссаренко О.М.

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «хОлОД» 
повідомляє про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 30.04.2015р. об 11:00 в приміщені адмінкорпусу 
ПрАТ  «Холод» за адресою: 29026, м. хмельницький, вул. тупікова, 1, 2-й 

поверх, шляхом доповнення порядку денного наступними питаннями:
1. Переобрання керівних органів Товариства;
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
Решта питань порядку денного залишаються без змін.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ЗакРите акцІОНеРНе тОваРиствО 
«ОДеський автОсклаДальНий 

ЗавОД»
код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами: 65003 м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 повідомляє про 
проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 29 квіт-
ня 2015 року об 11.00. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана чепіги, б.29 
(кімната №1, актова зала).

Порядок денний 
Загальних Зборів акціонерів Закритого 

акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод» 
доповнено наступним питанням:

1. Обрання голови правління та членів правління товариства, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів.

тел. (048) 723-21-38  спостережна рада 

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «ЗаІР»
РІчНа ІНФОРМацІЯ за 2014 рік 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Заір», 21626715, Садова, 24, с. Горен-
ка, Києво-Святошинський, Київська об-
ласть, 08105, Україна, (044) 331-9075

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

17.04.2015

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

pratzair.in.ua
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ПОвІДОМлеННЯ 
ПРО ПРОвеДеННЯ ПОЗачеРгОвих ЗагальНих 

ЗбОРІв акцІОНеРІв
Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (ідентифікацій-

ний код 05393145, місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетров-
ська область, місто Дніпропетровськ, проспект Газети «Прав да», 20) по-
відомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного то варист ва «Дніпрометиз» (далі – ПАТ «Дніпрометиз» або 
Товариство) відбудуть ся 22 травня 2015р. о 10:00 годині (за місце вим 
часом) за адресою: україна, Дніпропетровська область, місто 
Дніпропет ровськ, вулиця краснозаводська, 1 (будівля заводського 
клубу), поверх 2, конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів для 
участі у загальних зборах – 22 травня 2015 року о 09:00 год., закінчення 
реєстрації - 22 травня 2015  року о 09:45 год. за місцем проведення за-
гальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, - 18 травня 2015 року на 
24:00  годину.

ПОРЯДОк ДеННий 
(перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «Дніпрометиз».

2. Обрання голови та секретаря загальних збо рів акціонерів ПАТ «Дні-
прометиз».

3. Затвердження регламенту проведення загаль них зборів акціонерів 
ПАТ «Дніпрометиз».

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови 
та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».

5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови 
та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».

8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз». 
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Від дати надіслання повідомлення про про ведення загальних зборів 
до дати прове дення загальних зборів акціонери мають мож ливість озна-
йомитися з документами, необ хідними для прийняття рішень з питань 
по рядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «Дніпрометиз» у робочі дні 
(з понеділка до п’ятниці), робочий час (з 9:00 до 16:00 год., в п’ятницю  – 
до 14:30 год., перерва з 12:00 до 13:00 год.) за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, пр. Газети «Правда», 20, будівля заводоуправ ління, 2-й поверх, 
юридичний відділ, к.209, тел.(056) 376-25-74, 376-26-19. Посадова осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами,  – генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» Якушев Олександр 
Сергійович.

Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит 
акціонера та після підтвердження в установленому порядку ста тусу ак-
ціонера ПАТ «Дніпрометиз». Запит подається на ім’я генерального ди-
ректора ПАТ «Дніпрометиз» за місцезнаходженням Товариства та пови-
нен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім’я, 
по-бать кові (зазначаються повністю), реквізити пас порту (серія, номер, 
ким і коли виданий), міс це проживання за реєстрацією, адресу для по-
штових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифіка-
ційний номер; для юридичної особи - повне найменування, іден-
тифікаційний код (для резидентів) або реєст раційний код в торговому 
(банківському, су довому) реєстрі країни реєстрації (для нере зидента), 
місцезнаходження, адресу для по штових відправлень та контактний те-
лефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товари-
ства, що його подає, або його уповноваженим представником (який по-
винен підтвердити свої повноваження від повідним документом). На 
запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридич-
ної особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє 
без печатки.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а 
представникам акці онерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чин-
ного законодавства України. 

З повагою, генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» О.С. Якушев.

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«ДНІПРОМетиЗ»

РІчНа ІНФОРМацІЯ за 2014 рік

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«луга»

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Луга»; 05468096; Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, 44700, 
мiсто Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 38; 03342 22518.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05468096.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська 
компанiя «Рейтинг-Аудит», 30687076.

5. Інформація про загальні збори 
20.03.2014 проведено чергові загальні збори.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 

членiв Лiчильної комiсiї. 2. Припинення повноважень та обрання членiв На-
глядової ради. 3. Звiт Наглядової ради товариства за 2013 рiк. 4. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк. 5. Звiт Правлiння товариства за 
2013 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу 
прибутку i збиткiв за 2013 рiк. Пропозицiї до порядку денного вносились 
Наглядовою радою. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 12628 11550
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1468 1760
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1474 1726
Сумарна дебіторська заборгованість 5985 4690
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 7
Власний капітал 3043 4014
Статутний капітал 2815 2815
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 126 1097
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2733 4953
Поточні зобов'язання і забезпечення 6852 2583
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-21,73 0,828

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44684 44684
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік 
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя»; 00307253; Закарпатська об-
ласть м. Мукачево, вул. Матросова, 13/1; (03131) 54660.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2015 р.

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

www.mriya.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя Закарпат-
Бiзнес-Консалтiнг», 33360313.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): 17.04.2014, кворум 99.05 %, всі рішення 
прийняті.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО «МукачIвська тРикОтажНа ФабРика «МРIЯ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Сумський 
завод "Енергомаш", 00223208Сумська , 
Ковпакiвський, 40022, м. Суми, Воровського, 4 
0542 250053,

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

17.04.2015

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

energomash.sumy.ua

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

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
"Альфа-Аудит", 31312205

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Відбулися чергові загальні збори акціонерів 
29.04.2014р Порядок денний:1.Обрання Голови, 
секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та 
лiчильної комiсiї. 2.Звiт Голови Правлiння 
Товариства про результати господарської 
дiяльностi Товариства в 2013 роцi. Прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту. 3.Звiт 
Голови Наглядової ради товариства за 2013 р. 
Прийняття рiшення за результатами розгляду 
звiту. 4.Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
результатами розгляду звiту. 5.Про затверджен-
ня рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6.Про розподiл прибутку та/або покриття збиткiв 
Товариства за 2013 рiк. 7.Про схвалення угод, 
укладених Товариством в перiод часу з 
26 квiтня 2013р. до моменту проведення цих 
зборiв акцiонерiв. 8.Про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi будуть укладенi 
товариством у перiод часу: з моменту прове-
дення цих Зборiв акцiонерiв товариства до 
моменту проведення наступних чергових зборiв 
акцiонерiв Товариства. 9.Вiдкликання та 
обрання Голови та членiв Наглядової Ради 
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку 
денного не надходило. Результати розгляду 
питань порядку денного:
Одноголосно вiдкритим голосуванням зборами 
обрано: 
•Головою загальних зборiв акцiонерiв Курту 
Ларису Анатолiївну;
•Секретарем загальних зборiв акцiонерiв 
Стеценко Вячеслава Володимировича.
•Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб:Голова 
комiсiї – Осадчук Тетяна Григорiвна,Секретар 
комiсiї – Вегера Iрина Сергiївна,Член комiсiї – 
Недбайло Вiталiй Володимирович.
По другому питанню порядку денного вирiшили: 

«Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства 
про результати господарської дiяльностi 
Товариства в 2013 роцi».
Також вирiшено: -Затвердити звiт Голови 
Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
-Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2013 рiк
-Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк
-Чистий прибуток за пiдсумком господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк у сумi 804,00 
тис. грн. з метою недопущення дефiциту 
обiгових коштiв Товариства не розподiляти.
-Не розглядати питання порядку денного «Про 
схвалення угод, укладених Товариством в 
перiод з 28 квiтня 2012 р. до моменту проведен-
ня цих зборiв акцiонерiв
-Попередньо схвалити (погодити) вчинення 
Головою правлiння правочинiв щодо розпоря-
дження майном, що належить Товариству на 
правi власностi, в тому числi майна, ринкова 
вартiсть якого становить 50 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними 
останньої фiнансової звiтностi, за цiною не 
нижче залишкової балансової вартостi», а саме:
Найменування Залишкова балансова вартiсть, 
тис. грн.
Споруди 2077,0
Робочi машини 1030,0
Транспорт 364,0
Iнструменти 96,0
Разом 3567,0
-Вiдкликати та обрати голову та членiв 
Наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 6099 8061
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3567 3734
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 213 2509
Сумарна дебіторська заборгованість 2131 1378
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 10
Власний капітал 2166 666
Статутний капітал 404 404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -56 -1070
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2205 3935
Поточні зобов'язання і забезпечення 1728 3460
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

26.36 20.9

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

26.36 20.9

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 38460 38460
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО “суМський ЗавОД “еНеРгОМаШ”

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 25212 27587
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22757 24539
Довгострокові фінансові інвестиції 123 161
Запаси 545 1012
Сумарна дебіторська заборгованість 998 1278
Грошові кошти та їх еквіваленти 562 453
Власний капітал -70209 -35328
Статутний капітал 5130 5130

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -86320 -51439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 23173 14953
Поточні зобов'язання і забезпечення 72248 47962
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.06799 -0.00707
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.06799 -0.00707

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 513045871 513045871
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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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 Публiчне акцiонерне товариство 

"Полтавакондитер"
2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, Спаська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 50-50-40 (0532) 50-50-40
5. Електронна поштова адреса Ahmetov_M_U@dominic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

dominic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 

вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED 
(Nicolaou Pentadromos Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, 
Limassol, 3025) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 
29,4914 % статутного капiталу емiтенту. На посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «Полтавакондитер» перебував протягом останнiх 3 рокiв. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED 
(Nicolaou Pentadromos Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, 
Limassol, 3025) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 
29,4914 % статутного капiталу емiтенту. На посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «Полтавакондитер» перебував протягом останнiх 3 рокiв. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED 
(Nicolaou Pentadromos Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, 
Limassol, 3025) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Володiє 
17,2887 % статутного капiталу емiтенту. На посадi члена Наглядової ради 
ПАТ «Полтавакондитер» перебував протягом 3 рокiв. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради ТОВ «СIГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА» (01004, м. Київ, 
вул. Басейна, буд. 6, 11 поверх) у зв'язку iз закiнченням термiну повнова-
жень. Володiє 5,9220 % статутного капiталу емiтенту. На посадi члена На-
глядової ради ПАТ «Полтавакондитер» перебував протягом останнiх 

3  рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради Громової Алли Анатолiївни у зв'язку iз закiнченням 
термiну повноважень. Володiє 0,00 % статутного капiталу емiтенту. На 
посадi члена Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер» перебувала про-
тягом 3 рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. обрано члена Наглядової 
ради UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED (Nicolaou Pentadromos 
Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, Limassol, 3025) строком на 3 
роки. Володiє 29,4914 % статутного капiталу емiтенту. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно 
до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. обрано члена Наглядової ради UKRN II 
FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED (Nicolaou Pentadromos Center, 10 
floor, office 1002, Limassol, Cyprus, Limassol, 3025) строком на 3 роки. Володiє 
29,4914 % статутного капiталу емiтенту. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» 
вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. обрано члена Наглядової 
ради UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED (Nicolaou Pentadromos 
Center, 10 floor, office 1002, Limassol, Cyprus, Limassol, 3025) строком на 3 
роки. Володiє 17,2887 % статутного капiталу емiтенту. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно 
до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. обрано члена Наглядової ради ТОВ 
«СIГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА» (01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 6 , 
11 поверх) строком на 3 роки. Володiє 5,9220 % статутного капiталу 
емiтенту. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Полтавакондитер» вiдповiдно 
до протоколу № 1 вiд 15.04.2015 р. обрано члена Наглядової ради Громову 
Аллу Анатолiївну строком на 3 роки. Володiє 0,00 % статутного капiталу 
емiтенту. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Начальника вiддiлу 
по обслуговуванню клiєнтiв ПАТ «Полтавакондитер». Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

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 Плаксiй Валерiй Iгорович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2015
(дата)

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО “ПОлтавакОНДитеР”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «бехівський спеціалізований 

кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, житомирська область, коростен-

ський  район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bexi.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
17.04.2015 р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 

товариства «Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про змі-
ну складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади Голови Наглядової ради Едварда Сомерса 
(Edward Somers) (п-т PA 6689682, виданий паспортним офісом у м. Дублін, 
Ірландія 17.08.2006 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 23.07.2012р.; непо-

гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- звільнено з посади члена Наглядової ради Шаргунова Володимира 

Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в 
Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 11.04.2012р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Наглядової ради Бала Євгенія Григоровича 
(п-т КН 769603, виданий Лубенським МРВ УМВС України у Полтавській об-
ласті 26.11.1998 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обійма вдану посаду з 11.04.2012р.; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Галку Володимира Мико-
лайовича (п-т АС 581007 виданий Луцьким МВ УМВС України у Волин-
ській  обл. 14.09.1999 р.) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000004986%, що дорівнює 2 про-
стим іменним акціям. Обіймав дану посаду з 24.07.2012р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Ревізійної комісії Турчанову Катерину Васи-
лівну (п-т СО 614066, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
15.02.2001 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 11.04.2012р.; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка 
(Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у 
м.  Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 3 роки 
згідно Статуту; до призначення займав посади: Технічний керівник ТОВ «Сі-

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «бехІвський сПецІалІЗОваНий каР’ЄР»
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АрЕйч Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Рябцева Артема Сергі-
йовича (п-т НС 811105, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаської 
області 25.05.2000р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 3 роки згідно 
Статуту; до призначення займав посади Генеральний директор ТОВ «СіАр-
Ейч Україна», заступник фінансового директора ТОВ «СіАрЕйч Україна», 
Аудиторська фірма «КПМГ Україна»; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира 
Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в Хар-
ківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 3 роки згідно Ста-
туту; до призначення займав посади член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський 
завод ЗБК», директора з матеріально-технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч 
Україна»; директора з виробництва Клесівського кар’єру нерудних копалин «Тех-
нобуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David Guiry) 

(п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дублін, 23.02.2009р.) за рі-
шенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; 
особу призначено строком на 5 років; до призначення займав наступні поса-
ди ПАТ «Подільський цемент» головний економіст з фінансових питань, CRH 
Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Ревізійної комісії Войтенко Катерину Ва-
силівну (п-т ТТ 138687 виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 
16 жовтня 2012) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента; особу призначено строком на 5 років; до призначен-
ня займала наступні посади старший аудитор ПрАТ «КПМГ Аудит», фінан-
совий контролер ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

голова Правління  Поляновський а. І.
   підпис, м. п.     17.04.2015р.

РІчНа ІНФОРМацІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПублІчНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «київське автОтРаНсПОРтНе 
ПIДПРиЄМствО 13068»; 05475191; вул. Механізаторів, буд.2, 
м.  Київ, Солом'янський, 03035, Україна; (044) 585-42-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kievavtotransp.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «АУДИТ - ОПТІМ», 21623474

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 972 933

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 828 788
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал -5985 -5402
Статутний капітал 983 983
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6968 -6385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 6957 6335
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів 

0 0

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «ПО-
лОгІвський кОМбІНат хлІбОПРОДуктІв» (код 
ЄДРПОУ 05480482, місцезнаходження: 70600, вул. Ломоносова, 32, 
м.  Пологи, Запорізької обл., Україна) повідомляє про зміни до порядку 
денного загальних зборів товариства, що відбудуться 28 квітня 2015  року 
о 16 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 Прат «По-
логівський кхП», 70600, вул. ломоносова, 32, м. Пологи, Запорізь-
кої  обл., україна. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 
15 год. 00 хв. по 15 год. 50 хв. в день проведення зборів за адресою про-
ведення загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 22 квітня 2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування у новій редакції 

(порядок денний):
1. Про переобрання лічильної комісії.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2014 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у но-

вій редакції.
6. Затвердження положення про наглядову раду товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
8. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами нагля-
дової ради.

11. Обрання ревізора.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то-

вариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з 
дати проведення загальних зборів.

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
14. Схвалення укладеного значного правочину.

15. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

16. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій із зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

17. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються 
повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера, внесення 
змін до проспекту емісії акцій, прийняття рішення про дострокове закінчен-
ня укладення договорів з першими власниками у процесі првиатного роз-
міщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори 
з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження резуль-
татів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
затвердження звіту про результати приватного розміщення ацкій; прийнят-
тя рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесе-
них в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результа-
тів укладення договорів з першими власнипками у процесі приватного 
розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішен-
ня, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмо-
вого повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на при-
дбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість 
реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційно-
му друкованому органі.

18. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повно-
важення: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення; проводити дії щодо здійснення обовязкового викупу акцій 
у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним 
товариство належних їм акцій.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з переліку питань, що виносяться на 
голосування, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-00, у наступному місці: 
зал засідань № 1 ПрАТ «Пологівський КХП», 70600, вул. Ломоносова, 32, 
м. Пологи, Запорізької обл., Україна. Відповідальна особа за надання до-
ступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час під-
готовки до загальних зборів акціонерів – директор Чепинога Віктор Дмитро-
вич.

Директор  чепинога віктор Дмитрович



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 20 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26



№74, 20 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 20 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28



№74, 20 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 20 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30



№74, 20 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 20 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32



№74, 20 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 20 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34



№74, 20 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

35

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиватНе акцІОНеРНе 
тОваРиствО «стРахОве 
тОваРиствО «стРОйПОлIс»; 
25401697;  Юрківська, будинок 36/10, Київ, 
Подільський, Київська область, 04080; 
(044) 239-23-11

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

23.04.2015

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

www.stroypolicy.com

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

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

розміщення цінних паперів)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРиватНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «автОтРаН-
сПОРтНе ПIДПРиЄМствО 
«МеблI»; 05415616; м. Київ, 
Шевченкiвський, 04119, м. Київ, 
Дегтярiвська, 27А (044) 483-78-04,

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

17.04.2015

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

http://atpmebli.zvitat.com.ua/
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні 

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Науково-дослiдний i проектно-
конструкторський iнститут атомного та 
енергетичногонасособудування", 
00220477, 40003,м. Суми, 
2-га  Залiзнична, 2, (0542) 25-13-71,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційнійбазі даних 
Комісії

16.04.2015

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

vniiaen.sumy.ua

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

Аудит фiнансової звiтностi за 2014 рiк 
не проводився, оскiльки на даний час 
наглядовою радою не затверджено 
кандидатуру зовнiшнього аудитора

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент -акціонерне 
товариство)

Загальні збори в 2014 році не 
проводились, оскільки наглядова рада 
Товариства не затвердила дату їх 
проведення та порядок денний.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих-
дивідендів, грн.

0.000 0.000 48500.000 0.000

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених-
дивідендів, грн.

0.000 0.000 48500.000 0.000

Дата складання пе-
релікуосіб, які мають 
право наотримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів

Опис За пiдсумками роботи у 2013 р. Товариство 
отримало чистого прибутку 194 тис. грн i 
повинно спрямувати на виплату дивiдендiв 
державi 25% чистого прибутку (на державну 
частку акцiй - 50% вiд 50%. Пiдстава - постанова 
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 2014 р. 
N  33). Ця сума складає 48 500 грн. Дивiденди 
на державну частку акцiй в сумi 48 500 грн. 
сплаченi 27.06.2014 р. За пiдсумками роботи у 
2014 р. Товариство отримало чистого прибутку 
214тис. грн. Дивiденди на державну частку акцiй 
будуть сплаченi до 01.07.2015р.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника

Період
звітний попередній

Усього активів 33827 33101
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23471 23843
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4849 4464
Сумарна дебіторська заборгованість 142 106
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 43
Власний капітал 31986 31351
Статутний капітал 11234 11234
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-355 -954

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1841 1750
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00476 0.00432

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

0.00476 0.00432

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44935216 44935216
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

вIДкРите акцIОНеРНе тОваРиствО “НаукОвО-ДОслIДНий I ПРОектНО-
кОНстРуктОРський IНститут атОМНОгО та еНеРгетичНОгО НасОсОбуДуваННЯ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента – ПублIчНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «кОМбІНат буДІНДустРІї»

Код за ЄДРПОУ емітента – 04012193; Місцезнаходження – 01013, 
м.  Київ, вул. Будіндустрії 7; Міжміський код, телефон та факс – 0442852041, 
0442854743; Електронна поштова адреса – budindustriya@kv.chereda.net; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – 04012193.infosite.com.ua

Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення – 10.04.2015 р. Загальні збори акціонерів вiд 
10.04.2015 року (протокол №01/2015) прийняли рiшення про припинення 
повноважень та обрання посадових осіб товариства.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Мосунова Максима 
Миколайовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспорт-
них даних) на підставі рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015 
року (протокол №01/2015). Володіє часткою у статутному капіталі емітента 
– 1,94412 %. Строк, протягом якого перебував на посадi, з 25.04.2014 р. по 
10.04.2015 р. 

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Кримчака Сергія 
Олександровича (посадовою особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних) на підставі рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
10.04.2015 року (протокол №01/2015). Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента – 0,00003%. Строк, протягом якого перебував на посадi, з 
25.04.2014 р. по 10.04.2015 р. 

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Кошмака Федора Ва-
сильовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних 
даних) на підставі рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015 року 
(протокол №01/2015). Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 

0,00027%. Строк, протягом якого перебував на посадi, з 25.04.2014 р. по 
10.04.2015 р. 

Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Мосунова Максима Микола-
йовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних да-
них) на підставі рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015 року 
(протокол №01/2015). Розмiр пакета акцiй емiтента – 721989 простих імен-
них акцій (1,94412 %). Строк, на який призначено посадову особу – 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, 
голова наглядової ради. 

Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Кримчака Сергія Олексан-
дровича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних 
даних) на підставі рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
10.04.2015  року (протокол №01/2015). Розмiр пакета акцiй емiтента – 
10  простих іменних акцій 0,00003%). Строк, на який призначено посадо-
ву особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: керівник патронатної служби, генеральний директор, член 
наглядової ради. 

Обрано на посаду Члена Наглядової Ради Нестерова Валерія Григо-
ровича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних да-
них) на підставі рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015 року 
(протокол №01/2015). Розмiр пакета акцiй емiтента – 5394481 простих 
іменних акцій (14,5258 %). Строк, на який призначено посадову особу – 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
голова правління. 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

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

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

голова правління Нестеров в.г., 16.04.2015 р. 
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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

Приватне акціонерне товариство 
«Оптово-рознична 
база»Одесарибснаб», 21029373, 
65005, м. Одеса, вул.Балківська, 
буд.106, (048) 732-15-55

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2015 

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

21029373.sc-ua.com

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУ-
ДИТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство)
Чергові загальні збори акціонерів (далі — Збори) відбулися 07.03.2014  року. 
Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради ПрАТ «ОРБ «Одеса-
рибснаб» , пропозиції до переліку питань порядку денного надійшли від 
акціонера, голови Наглядової ради ПрАТ «ОРБ «Одесарибснаб» Бриль-
ко  Є.М. Наглядова рада розглянула та затвердила порядок денний черго-
вих загальних зборів акціонерів (Протокол № 4 від 21.01.2014 р.). Пропо-
зицій щодо зміни або доповнень до порядку денного з боку інших осіб не 
надходило.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної 
комісії.
2. Звіт генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за результатами фінансового 2013 року, прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсум-
ками перевірки.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками 
діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року. Надання повноважень по прийняттю рі-
шень про вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року 
Генеральному директору Товариства.
За розглядом питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 
1. Обрати Головою Загальних зборів — Казакову Тетяну В’ячеславівну. 
Обрати Секретарем Загальних зборів — Маламанчук Наталію Миколаїв-
ну. Обрати лічильну комісію у кількості 2-х чоловік у наступному складі: 
Голова лічильної комісії — Брилько К.Є.; члени лічильної комісії — Кищен-
ко Т.П., 
2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік.
4. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік. Затвердити висновки Ревізора за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за ре-
зультатами 2013 фінансового року.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 фінансовий рік.

6.Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства. 
Дивіденди акціонерам Товариства не нарахувати. Направити 20% чистого 
прибутку Товариства до резервного фонду. Залишок нерозподіленого при-
бутку залишити для розвитку підприємства, створення та підтримки на-
лежних умов роботи Товариства.
7. Надати повноваження по прийняттю рішень про вчинення Товариством 
значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською 
діяльністю Товариства, зокрема, укладання договорів по наданню оренд-
них послуг, Генеральному директору Товариства, на суму, яка не переви-
щує 1,0 млн. грн. (гранична сукупна вартість), протягом одного року з дати 
прийняття даного рішення.
Рішення прийняті одноголосно по всім питанням порядку денного, 252412 
голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості зареєстрова-
них учасників. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду,  
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 0.00  0.00  19882.90  0.00

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн. 

 0.00  0.00  0.05  0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

 0.00  0.00  16355.60  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів 

 . .  . . 22.05.2013  . . 

Дата виплати 
дивідендів

 . .  . . 22.05.2013  . . 

Опис У звітному періоді, згідно рішення загальних зборів акціонерів, диві-
денди не нараховувалися та не виплачувалися.
За результатами періоду, що передував звітному:
дата прийняття рішення про виплату дивідендів — 22.04.2013 року;
дата складання переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів — 22.05.2013 року;
дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів: 
початок виплати дивідендів — 22.05.2013 року,
у розмірі — загальна сума нарахованих дивідендів 19882,87 грн., 
дивіденди нараховані на одну акцію 0,05296 грн., 
закінчення виплати дивідендів 24.05.2013 року. 
Дивіденди виплачуються у касі підприємства по пред’явленню до-
кумента, що посвідчує особу та ідентифікаційного номера особи.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  586.8  619.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)  177.5  194.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  25.8  30.7
Грошові кошти та їх еквіваленти  383.5  390.2
Власний капітал  569.2  593.3
Статутний капітал  93.8  93.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  245.9  283.0
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  17.6  26.3
Чистий прибуток (збиток)  -24.1  65.0

генеральний директор Прат «ОРб «Одесарибснаб» цвіговська О.в.

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «ОПтОвО-РОЗНичНа баЗа «ОДесаРибсНаб»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента – ат «баНк велес»

I. Загальні відомості
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВЕЛЕС»
2. Код за ЄДРПОУ 21593719 
3. 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48 
4. (044) 206-75-10, (044) 206-75-14
5. dsv@bankveles.com
6. www.bankveles.com 
7. Зміна складу посадових осіб емітента 

II.текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів Банку 17.04.2015 (протокол №1-15) 

прийнято рішення про звільнення з посади члена Ревізійної комісії Пєтухо-
вої Ірини Анатоліївни. ЇЇ також виведено зі складу Ревізійної комісії 
АТ  «БАНК ВЕЛЕС». Вперше була обрана на посаду 15.06.2007. На час 
прийняття рішення не володіла акціями Банку. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не отримано. Посадові особи Банку не мають 
судимості за корисливі та посадові злочини. Замість звільненої особи, но-
вих осіб не призначено (не обрано). 

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

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

голова Правління ат «баНк велес»  с.в.Рабчук
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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 
тОваРиствО «тРетIй 
київський автОРе-
МОНтНий ЗавОД», 
05482469, вул. Автозаводська, 76, 
м. Київ, Оболонський, 04114, Україна, 
(044) 430-67-34

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

15.04.2015 р.

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

http://karz.com.ua/

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

ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 15.04.2014 року. Кворум зборів: 63,07% до загальної 
кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів 
акціонерів. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3. Звіт Правління Товари-
ства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності 
Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6. Про 
розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 7.  Затвер-
дження угод укладених Товариством протягом 2013 року. 8. Затверджен-
ня рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2013 року.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не 
подавались Результати розгляду питань порядку денного: обрано 
лiчильну комiсiю, голову i секретаря, затверджено регламент зборiв, 
затверджено звiт Наглядової ради та визнано її роботу задовiльною, 
затверджено звiт Правлiння та визнано його роботу задовiльною, 
затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї та визнано її роботу задовiльною, 
затверджено рiчний звiт Товариства, затверджено розподiл прибутку за 
2013 рiк, затвердженi угоди укладенi Товариством протягом 2013 року, 
затвердженi рiшення Наглядової ради прийнятi протягом 2013 року.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 2787 2764
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2491 2119
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 60 147
Сумарна дебіторська заборгованість 146 428
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 2
Власний капітал 1846 1843
Статутний капітал 29 29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1817 1814
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 122 122
Поточні зобов'язання і забезпечення 819 799
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,01 0,01

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

0,01 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 580420 580420
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО «ЗавОД 

«аРтеМЗваРЮваННЯ» (код за ЄДРПОУ – 22860631). Місцез-
находження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – 
(044) 483-12-78. Електронна поштова адреса – artemsvarka@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://artemsvarka.com.ua.  
Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 16.04.15р., в зв’язку з достроко-

вим припиненням повноважень членів наглядової ради, відбулися наступ-
ні зміни в складі посадових осіб:

2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували 
на посаді 1 рік:

- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» (код ЄДРПОУ 
14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,00000%; - Грищен-
ко Марини Анатоліївни, володiє часткою в статутному капiталi – 
0,00005%;  - Полуектова Генадія Олексійовича, володiє часткою в статут-
ному капiталi  – 0,00005%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: 
- Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 

14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,00000%; - Грищен-
ко Марина Анатоліївна, володiє часткою в статутному капiталi – 0,00005%, 
інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – віце-президент ДАХК 
«Артем»; - Кострицький Володимир Віталійович, часткою в статутному ка-
піталі не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – про-
куратура Херсонської обл., заступник прокурора області, прокурор облас-
ті; Генеральна прокуратура України, начальник 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 

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

голова правління устян а.а., 16.04.15 р.

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«скРIН»

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

Приватне акціонерне товариство 
«СКРIН»; 30721640; 03126, м. Київ, 
вул. Качалова, 5-а; (044) 490-31-51

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

17.04.2015

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

http://30721640.smida.gov.ua/

Повідомлення про внесення змін до Порядку денного чергових 
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«страхова компанія «вусО»
ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 

«стРахОва кОМПаНІЯ «вусО» 
(надалі – ПрАТ «СК «ВУСО»), що знаходиться за адресою: 03680,  

м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31, повідомляє про доповнення повідо-
млення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК 
«ВУСО», проведення яких заплановано на 27 квітня 2015 року о 12.00 в 
кабінеті 315 за адресою: 03680, м. київ, вул. казимира Малевича, 31, 
наступними питаннями порядку денного.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 
опубліковане в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» № 59 (2063) від 27 березня 2015 року.

ПОРЯДОк ДеННий:
11. Про внесення змін до статуту Товариства;
12. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
голова Правління Прат «ск «вусО»                        О.в. Мітроніна
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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)

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

«гірник»
2.Код за ЄДРПОУ: 13928815
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.кременчук, м. кре-

менчук, вул.київська, 85 а
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-35-90
5.Електронна поштова адреса: Gornyac@gmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.girnik.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів ПрАТ «Гірник» (протокол від 
17.04.15 р.) припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну дії 
повноважень:

- Голови Наглядової ради Назаренка Віктора Григоровича, паспорт КН 
065749 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській 
обл. 14.02.96р. На посаді перебував з 12.04.12 р. по 17.04.15 р. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має;

- члена Наглядової ради Кондратюка Павла Iвановича, паспорт КН 
716489 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
21.08.98  р. На посаді перебував з 12.04.12р. по 17.04.15 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Гірник» - 4 акції на загальну суму 200,00 грн., що становить 
0,05% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової 
діяльності, не має;

- члена Наглядової ради Абрамика Володимира Ярославовича, паспорт 
КО 944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській 
області 05.12.13 р. На посаді перебував з 12.04.12 р. по 17.04.15 р. Розмір 
пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 2 акції на загальну суму 100,00 грн., що стано-
вить 0,025% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має;

обрані на посади строком на три роки до проведення чергових Загаль-
них зборів:

- член Наглядової ради Дяченко Анатолiй Володимирович, паспорт КН 
284107 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
06.12.96  р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 18.05.10 р. 
по 28.04.11 р. – Голова Правління ЗАТ «Гірник», з 28.04.11 р. – Директор 
ПрАТ «Гірник». Розмір пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 7535 акцій на загальну 
суму 376750,00 грн., що становить 94,1875% в статутному капіталі емітен-

та. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та 
злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має;

- член Наглядової ради Кондратюк Павло Iванович, паспорт КН 716489 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 21.08.98 р. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади: з 06.05.1999р. – головний 
механік ПрАТ «Гірник»; з 12.04.12р. член Наглядової ради ПрАТ «Гірник». 
Розмір пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 4 акції на загальну суму 200,00 грн., що 
становить 0,05% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має;

- член Наглядової ради Абрамик Володимир Ярославович, паспорт КО 
944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській області 
05.12.13 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 05.05.09р. – 
заступник директора з маркетингу та збуту ПАТ «ККУ «Кварц»; з 12.04.12р. 
член Наглядової ради ПрАТ «Гірник». Розмір пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 
2  акції на загальну суму 100,00 грн., що становить 0,025% в статутному капі-
талі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих моти-
вів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник» (протокол № 101 від 
17.04.15  р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Гірник» 
Дяченко Анатолiй Володимирович, паспорт КН 284107 Автозаводським РВ 
КМУ УМВС України в Полтавській обл. 06.12.96 р. Протягом останніх 5 ро-
ків займав наступні посади: з 18.05.10 р. по 28.04.11 р. – Голова Правління 
ЗАТ «Гірник», з 28.04.11 р. – Директор ПрАТ «Гірник». Розмір пакета акцій 
ПрАТ «Гірник» - 7535 акцій на загальну суму 376750,00 грн., що становить 
94,1875% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» ( протокол від 
17.04.15 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора, об-
рано Ревізором Товариства Полосухіну Світлану Анатоліївну, паспорт КН 
309220 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
18.02.97  р., строком на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів). 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та зло-
чини у сфері господарської, службової діяльності, не має. Акціями Товари-
ства не володіє. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 
05.05.2009 р. – ПАТ «ККУ «Кварц» заступник директора з фінансів та еко-
номіки, з 12.04.2012 р. – Ревізор ПрАТ «Гірник».

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

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

2. Найменування посади
Директор  __________  Федотов Є.г.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  17.04.2015
  ( дата )

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО «гІРНик»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«гірник»
2.Код за ЄДРПОУ: 13928815
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.кременчук, м. кре-

менчук, вул.київська, 85 а
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-35-90
5.Електронна поштова адреса: Gornyac@gmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.girnik.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник» (протокол № 100 від 
16.04.15  р.) 

- припинено повноваження Директора Дяченка Анатолiя Володимиро-
вича, паспорт КН 284107 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 06.12.96 р. На посаді перебував з 28.04.11 р. по 16.04.15 р. Під-
става для припинення повноважень – заява Дяченка А.В.. Розмір пакета 

акцій ПрАТ «Гірник» - 7535 акцій на загальну суму 376750,00 грн., що ста-
новить 94,1875% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має;

- обрано на посаду Директора Федотова Євгена Геннадiйовича, 
паспорт КО 567155 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтав-
ській обл. 16.06.04 р. строком на п’ять років з 17.04.15 р. Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ «ККУ «Кварц» 
(ЗАТ  «ККУ «Кварц»): з 16.11.09 р. – інженер виробничо-технічного від-
ділу; з 01.11.10 р. – начальник зміни; з 04.01.11 р. – заступник головно-
го інженера з виробництва; з 17.04.15 р. – директор ПрАТ «Гірник». 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, служ-
бової діяльності, не має.

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

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

2. Найменування посади
Директор  _________  Федотов Є.г.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  17.04.2015 
  ( дата )

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«гІРНик»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Додаток 1
ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«кОЗельЩиНська «сІльгОсПхІМІЯ»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 
21 травня 2015р. о 16.00 за адресою: Полтавська обл., козель-

щинський р-н., смт.козельщина, вул..Радянська,9 з/у товариства.
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах акціонерів: 15 травня 2015р. 
ПОРЯДОк ДеННий ЗбОРІв:

1. Обрання Голови і членів лічильної комісії та голови і секретаря 
загальних зборів.

2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних збо-
рів.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності товариства у 2014 році. Затвердження річного звіту товариства і 
розподілу прибутку за 2014р., та напрямки використання прибутку в 
2015р. 

4. Звіт Наглядової ради. 
5. Звіт Ревізійної комісії.
6. Про припинення приватного акціонерного товариства «Козель-

щинська «Сільгоспхімія», шляхом його ліквідації.
7. Про призначення комісії з припинення приватного акціонерного 

товариства «Козельщинська «Сільгоспхімія».
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення та 
надання повноважень на укладення цих правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.) 
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів  3238,6 2022,3
Основні засоби  1231,7 1332,4
Довгострокові фінансові інвестиції  - -

Запаси 1561,5 268,3
Сумарна дебіторська заборгованість  445,4 421,6
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток 77,8 64,2
Власний капітал 1249,8 1236,2
Статутний капітал 219,0 219,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1988,8 786,1
Чистий прибуток (збиток) 13,6 48,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 877578 877578
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

7 7

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться 21.05.2015р. 
з 14.00 до 15.30. 

Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представ-
никам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на пра-
во участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодав-
ства.

Місце проведення реєстрації – Полтавська обл., Козельщин-
ський  р-н., смт.Козельщина, вул..Радянська,9 з/у Товариства.

З матеріалами та проектами документів, пов’язаними з порядком 
денним загальних зборів можна ознайомитися за адресою - Полтав-
ська обл., Козельщинський р-н., смт.Козельщина, вул..Радянська,9 
з/у  Товариства в робочі дні та робочий час товариства, а в день про-
ведення загальних зборів – також у місці їх проведення до 16.00. По-
садова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – Голова правління.

телефони для довідок: (05342) 3-21-37      НаглЯДОва РаДа.

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«кОЗельЩиНська «сІльгОсПхІМІЯ»

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«МлиНМОНтаж»

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Млинмонтаж»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00953102

3. Місцезнаходження емітента 49051 м. Днiпропетровськ 
вул. Полiтрука Журкiна, 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(056) 227-05-44 (056) 227-05-44

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mlinmontazh@nr-avers.com.ua

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

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

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав 
Олексiйович (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий Амур-
Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 05.02.2001) припинено повноваження 15.04.2015 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) у 
зв'язку з переобранням одного члена Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 22,4436% (226097 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 05.11.2014 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Щигарцев В’ячеслав 
Олексiйович (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий Амур-
Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 05.02.2001) обрано на посаду 15.04.2015р. рiшенням засiдання 
Наглядової ради (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) з числа обраних загаль-
ними зборами членiв Наглядової ради термiном на 3 роки. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 22,4436% (226097 шт.). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади: Директор ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОН-
ТАЖ», член Наглядової ради ПАТ «Млинмонтаж». 

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Сергiй Вячеславо-
вич (паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-Нижньоднiпровським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.10.2007) припине-
но повноваження 15.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) у зв’язку з переобранням одно-
го члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
1,8155% (18289 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
05.11.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Сергiй Вячеславо-
вич (паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-Нижньоднiпровським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.10.2007) обрано 
на посаду 15.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
15.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1,8155% (18289 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: 
директор ТОВ «БМУ-2», член Правлiння ПАТ «Млинмонтаж». 

Посадова особа Член Наглядової ради Кубрак Анатолій Григорович 
(паспорт: серiя АМ номер 173502 виданий Амур-Нижньо днiпро-
петровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
14.12.2000) припинено повноваження 15.04.2015 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.04.2015р.) у зв’язку з 
переобранням одного члена Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 20,3593% (205100 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 05.11.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Ігор В’ячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 275723 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 06.08.2004) обрано на 
посаду 15.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
15.04.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: ПАО КБ «Надра» го-
ловний юрисконсульт сектору претензiйно-позовної роботи.

голова правлiння ____________  тиха тетяна андрiївна
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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 «аПк-ІНвест», 
34626750, Україна, 85325, Донецька область, 
Красноармійський район, село Рівне, вулиця 
Шопена, будинок 1а, (056) 736 21 65

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

16.04.2015

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

www.apk-invest.com.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
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

тОваРиствО З ОбМеже-
НОЮ вІДПОвІДальНІстЮ 
«IНтеРбIЗНес каПIтал», 
35912922, пр-т. Возз`єднання, буд. 7А, 
Днiпровський район, м. Київ, Київська 
область, 02160, Україна, 8 (044) 206 25 64

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

17.04.2015

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

www.interbisneskapital.pat.ua

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 «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД», 04012425, Хутiр Острiв, 
вул. Камишинська, 4, м. Київ, 
01013, Україна, (044) 285-95-33

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2015

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

www.abz.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Нюанс-Аудит», 30303488

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 62,04% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря зборів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Об-
рання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх по-
вноважень. 3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річ-
ного звіту Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків) за 2013 рік. 8. Відкликання і обрання Наглядової 
ради Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного: збори скликанi Наглядовою радою Товариства, порядок 
денний затверджений Наглядовою радою Товариства, пропозицiй до по-
рядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕР-
ГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань поряд-
ку денного: 1. Обрано Головою зборів Нагорного А. В., секретарем 
Романенко М. Ф., затверджено регламент проведення зборів. 2. Обрано 
Лічильну комісію у складі Голови комісії Костюк С. В. та членів комісії Тка-

чук А. В. та Павлюк І. О. 3. Затверджено звiт Правлiння про результати ді-
яльності Товариства за 2013 рік, роботу Правлiння визнано задовiльною.  
4. Затверджено звiт Наглядової ради за 2013 рік, роботу Наглядової ради 
визнано задовiльною. 5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за підсумками 
діяльності Товариства за 2013 рік. 6. Затверджено річний звіт Товариства 
за 2013 рік. 7. Прийнято рішення отриманий за 2013 рік прибуток направи-
ти на розвиток Товариства. 8. Обрано Наглядову раду у складі Голови ради 
Куранова В. М., та членів ради Григораша С. В., Оніщенка А. І. та КМП 
«Інжбудсервіс» в особі представника. Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: збори вiдбулись.

6. Інформація про дивіденди: у звітному періоді дивіденди не нарахову-
вались та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 45857 48506
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21187 21749
Довгострокові фінансові інвестиції 7 7
Запаси 9912 6123
Сумарна дебіторська заборгованість 12241 17090
Грошові кошти та їх еквіваленти 674 1086
Власний капітал 30828 32611
Статутний капітал 924 924
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24463 26246
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1002 1002
Поточні зобов’язання і забезпечення 14027 14893
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,48 0,38

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3697000 3697000
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 «асФальтОбетОННий ЗавОД»

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 паперівдля 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиватНе акцIОНеРНе тОва-
РиствО «лОгIстичНий цеНтР 
калиНIвка»; 33124753; Василькiвський 
район, 08623, смт. Калинiвка, вул. 
Iндустрiальна, буд.5; (044) 496-91-54.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

16.04.2015

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

http://www.lc-k.com.ua/osobl.htm

РІчНа ІНФОРМацІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРиватНе акцІОНеРНе 
тОваРиствО «кальчицький 
каР'ЄР», 00292238, село Кальчик, 
Володарський район, Донецька область, 
87040, Україна, (06246)24170

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

kalchik-karier.com/edit
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ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО  
“ОДеський ПРиПОРтОвий ЗавОД”

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство "Одеський припортовий завод", 00206539, 
65481, Одеська обл., м.Южне, вул.Заводська, 3. 
Тел.: (048) 7586009

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2015

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

http://opz.odessa.net/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Капiтал Груп», 33236268 , 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товари-
ство)

Річні загальні збори акціонерів АТ "ОПЗ" від 29.04.2014 р. Кворум 99,57149%.
Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів 
Товариства. 
2. Обрання головуючого загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманого за підсумками роботи у 2013 році.
9. Затвердження основних напрямів фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Затвердження нормативів розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, в тому числі 
планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства за 2014 рік до Фонду дивідендів.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
12. Внесення змін до Статуту Товариства.
Збори скликалися Наглядовою радою товариства відповідно до ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства".
Пропозицій до порядку денного не надходили.
Загальні збори товариства від 29.04.2014 р. визнано такими, що не відбулися, у зв’язку з ненадходженням до 
ФДМУ погодженого з КМУ завдання на голосування представникові держави на Загальних зборах.
Позачергові загальні збори акціонерів АТ "ОПЗ" від 26.12.2014 р. Кворум 99,9905%.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах 
Товариства. 
2. Обрання головуючого позачергових загальних зборів Товариства. 
3. Схвалення договору купівлі-продажу природного газу та договору на залучення товариством кредиту загальною 
сумою 5 млрд. грн, укладених товариством з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та 
публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».
Збори скликалися Наглядовою радою АТ "ОПЗ" на виконання Розпорядження КМУ від 03.12.2014 р. №1186-р "Про 
заходи щодо стабілізації роботи публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Пропозицій 
до порядку денного не надходили. Усі питання порядку денного розглянуті. Рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати дивідендів - - - -
Опис 2012 рiк: за пiдсумками роботи у 2011 роцi Товариством отримано чистого прибутку 336 133,0 тис. грн, з якого 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (ЗЗА) вiд 26.04.2012 до фонду дивiдендiв спрямовано 30% згiдно 
базовому нормативу, що складає 100'839,9 тис грн, у тому числi на державну частку - 100'402,96 тис грн. 
Рiшенням ЗЗА встановлено: дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, на 
26.04.2012 р., розмiр дивiдендiв на одну акцiю - 0,12628 грн., строк виплати дивiдендiв - до 30.06.2012 р., та 
наступний порядок виплати: дивiденди виплачуються шляхом банкiвського переказу на картковий рахунок 
акцiонера, шляхом поштового переказу за адресою мешкання акцiонера або готiвкою через касу пiдприємства 
пiсля утримання Товариством податкiв на дивiденди, передбачених чинним законодавством. 2013 рiк: за 
пiдсумками роботи у 2012 роцi Товариством отриманi збитки, тому нарахування та виплата дивiдендiв за 2012 
рiк не вiдбувалися. 2014 рiк: за пiдсумками роботи у 2013 роцi Товариством отриманi збитки, тому нарахування 
та виплата дивiдендiв за 2013 рiк не вiдбувалися.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний 

2014
звітний 

2013
попере-

дній 2012
Усього активів 8827406 2755863 2239729

Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

1074160 1097031 1033268

Довгострокові фінансові інвестиції 383347 385161 386438
Запаси 4768350 384724 271151
Сумарна дебіторська заборгованість 121727 30511 272678
Грошові кошти та їх еквіваленти 248673 227327 102838
Власний капітал 417768 692504 1859079
Статутний капітал 798544 798544 798544
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Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1542957 -1276846 -118389

Довгострокові зобов'язання 
і забезпечення

0 0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 5900068 2059083 253210
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-270473 -1143874 -116128

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

0 0 0

Середньорічна кількість простих  
акцій (шт.)

0 0 0

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного  
періоду

0 0 0
0 0 0

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

0 0 0

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  
"ЛЕКС ХОЛДИНГ"

2. Код за ЄДРПОУ 31240623
3. Місцезнаходження 04074, м. Київ, вул. Лугова, 

буд. 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0444618200 0444618201
5. Електронна поштова адреса stolyarchuk.g@kares.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://lexholding.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшення акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента № 14 вiд  

14 квiтня 2015 року про вiдкликання Шульженка Миколи Володимировича 
з посади В.о. Голови Правлiння. Пiдстава – рiшення акцiонера, який володiє 
100 % акцiй Емiтента. Шульженко Микола Володимирович вiдкликаний з 
посади В.о. Голови Правлiння з 14 квiтня 2015 року. Обґрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб – рiшення акцiонера, який володiє 
100 % акцiй Емiтента. Шульженко Микола Володимирович акцiями Емiтента 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Шульженко Микола Володимирович перебував на посадi В.о. Голови 
Правлiння з 01 серпня 2013 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом своєї дiяльностi – виконавчий директор служби експлуатацiї ТРК-
Київ, Голова комiсiї з припинення (реорганiзацiї). Шульженко Микола Воло-
димирович не надав згоди на розкриття iнших персональних даних. 

Рiшення акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента № 14 вiд  
14 квiтня 2015 року про вiдкликання Шульженка Миколи Володимировича 
з посади Голови комiсiї з припинення (реорганiзацiї). Пiдстава – рiшення 
акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента. Шульженко Микола Володи-
мирович вiдкликаний з посади Голови комiсiї з припинення (реорганiзацiї) з 
14 квiтня 2015 року. Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб – рiшення акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента. Шульжен-
ко Микола Володимирович акцiями Емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Шульженко Микола Во-

лодимирович перебував на посадi Голови комiсiї з припинення 
(реорганiзацiї) з 15 вересня 2014 року.Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом своєї дiяльностi – виконавчий директор служби експлуатацiї ТРК-
Київ, В.о. Голови Правлiння. Шульженко Микола Володимирович не надав 
згоди на розкриття iнших персональних даних. 

Рiшення акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента № 14 вiд  
14 квiтня 2015 року про призначення на посаду Голови Правлiння Демен-
тьєвої Людмили Валерiївни. Пiдстава – рiшення акцiонера, який володiє 
100 % акцiй Емiтента. Дементьєва Людмила Валерiївна призначена на по-
саду Голови Правлiння з 15 квiтня 2015 року. Обґрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб – рiшення акцiонера, який володiє 100 % 
акцiй Емiтента. Посадова особа акцiями Емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дементьєву Людмилу 
Валерiївну призначено на посаду Голови Правлiння безстроково. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – заступник директо-
ра ТОВ «Крона-Компанi». Посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнших персональних даних.

Рiшення акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента № 14 вiд  
14 квiтня 2015 року про призначення на посаду Голови комiсiї з припинення 
(реорганiзацiї) Дементьєвої Людмили Валерiївни. Пiдстава – рiшення 
акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента. Дементьєва Людмила 
Валерiївна призначена на посаду Голови комiсiї з припинення (реорганiзацiї) 
з 15 квiтня 2015 року. Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб – рiшення акцiонера, який володiє 100 % акцiй Емiтента. Посадова 
особа акцiями Емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Дементьєву Людмилу Валерiївну призначено на 
посаду Голови комiсiї з припинення (реорганiзацiї) безстроково. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – заступник директора 
ТОВ «Крона-Компанi». Посадова особа не надала згоди на розкриття iнших 
персональних даних.

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

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

2. Найменування посади
голова Правлiння  

(голова комiсiї з припинен-
ня (реорганiзацiї))

Дементьєва людмила 
валерiївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.04.2015

(дата)

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО “лекс хОлДиНг”

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО ПО 
гаЗОПОстачаННЮ та гаЗиФІкацІї 

«ПОлтавагаЗ» 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента 
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариства по 

газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
2. Код за ЄДРПОУ 03351219
3. Місце знаходження: 36020, м. Полтава, вул. Володимира Козака,2а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532)50-24-50, (0532) 273075
5.Електронна поштова адреса: latenko@poltavagaz.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
2.текст повідомлення
Публічне акціонерне товариства по газопостачанню та газифікації 

«Полтавагаз» повідомляє:
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз» ( протокол № 90 від 

16.04.2015р.)

- припинено повноваження члена правління ПАТ «Полтавагаз» Барано-
вої Віталії Іванівни - заступника голови правління з правових питань. На 
посаді члена правління товариства посадова особа перебувала 5 років. 
Причина припинення повноважень: закінчення терміну повноважень члена 
правління. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла. Посадова особа  не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз» ( протокол № 90 від  
16.04.2015р.)

- обрано на посаду члена правління ПАТ «Полтавагаз» Баранову Віта-
лію Іванівну – заступника голови правління. Посадову особу обрано чле-
ном правління на термін - 3 роки. Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Посадова особа  не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента. Посади, які обіймала посадова особа протя-
гом останніх 5 років: з 04.2010р. по т.ч. - заступник голови правління з пра-
вових питань ПАТ «Полтавагаз». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

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

голова правління Пат «Полтавагаз»                                Р.І.гринчак
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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 - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».
2. Код за ЄДРПОУ – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 м. Київ пр-т Бажана, буд. 14.
4. Міжміський код, телефон та факс - 044 591-77-30, 591-77-30.
5. Електронна поштова адреса - psa@zzbkbeton.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації     31987690.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або ін-

формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
1) Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-

СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», код за ЄДРПОУ - 31987690 (нада-
лі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних 
паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову дату 
15.04.2015 року та отриманого від депозитарію 16.04.2015 року, відбулися зміни 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 
фізична особа продала пакет простих іменних акцій Товариства у кількості  
52 499 штук, що складає 24,9995% статутного капіталу Товариства. Після зміни 
пакет власника акцій Товариства став менше 10 відсотків голосуючих акцій та 
складає 0 штук, що становить 0% статутного капіталу Товариства.. Оскільки в 
реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності 

на цінні папери, у полі «Дата обліку» вказується дата, станом на яку складено 
реєстр.

2) Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОН-
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», код за ЄДРПОУ - 31987690 (нада-
лі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних 
паперів, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» на облікову дату 
15.04.2015 року та отриманого від депозитарію 16.04.2015 року, відбулися зміни 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 
Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» (код за 
ЄДРПОУ - 33228283, місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 
буд. 1-А) придбало пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 52 499 
штук, що складає 24,9995% статутного капіталу Товариства. До зазначеного 
придбання ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БЕТТА» володіло акціями Товари-
ства у кількості 52 500 штук, що складало 25% статутного капіталу Товариства. 
Після зміни пакет власника акцій Товариства збільшився, але становить не мен-
ше 10 відсотків голосуючих акцій та складає 104 999 штук простих іменних акцій, 
що становить 49,9995% статутного капіталу Товариства. Оскільки в реєстрі 
власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні 
папери, у полі «Дата обліку» вказується дата, станом на яку складено реєстр.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.

2. Директор  __________     Пилипенко сергій Олександрович 
      (підпис)              (ініціали та прізвище керівника) 
М.П.              20.04.2015 року
           (дата)

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО  
«ЗавОД ЗалIЗОбетОННих кОНстРукцIй IМ.свIтлаНи кОвальськОї»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бо-

жедарівський елеватор»
2. Код за ЄДРПОУ: 00953869
3. Місцезнаходження: 52323, Дніпропетровська обл., Криничан-

ський р-н, смт. Щорськ, вул. Виконкомівська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (5654) 2-31-33 / той самий
5. Електронна поштова адреса: bozhedar@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bozhedar.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення
1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 

рішення про припинення повноважень Голови наглядової ради Приватне 
товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа пере-
бувала на посаді з 28.04.2014 року. Володіє часткою 61,55% у статутному 
капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядо-
вої ради. 

2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Те-
тяни Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). 
Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного скла-
ду наглядової ради. 

3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання члена наглядової ради Приватне товариство з обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 61,55% у ста-
тутному капіталі. Особу обрано на термін до прийняття рішення загальни-
ми зборами про припинення повноважень.

4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Інші посади, які обіймала ця особа за остан-
ні п’ять років: заступник фінансового директора, фінансовий контролер, 
аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішен-
ня про припинення повноважень.

5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія Володимиро-
вича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не воло-
діє часткою у статутному капіталі. Інші посади, які обіймала ця особа за остан-
ні п’ять років: директор, генеральний директор. Особу обрано на термін до 
прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олександра 
Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Інші посади, які обіймала 
ця особа за останні п’ять років: адвокат, заступник директора з фінансової 
та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальни-
ми зборами рішення про припинення повноважень.

7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліїв-
ни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не воло-
діє часткою у статутному капіталі. Інші посади, які обіймала ця особа за 
останні п’ять років: заступник директора департаменту, головний технолог. 
Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про 
припинення повноважень.

8. Протоколом наглядової ради від 15.04.2015 року прийнято рішення 
про обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особу обрано Головою наглядової ради до 
припинення повноважень.

9. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень Голови ревізійної комісії Стеценко 
Оксани Володимирівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято загальними 
зборами акціонерів у зв’язку з обранням ревізора. 

10. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Суворової Окса-
ни Василівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
перебувала на посаді з 28.04.2014 року. Особа не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Рішення прийнято у зв’язку з обранням ревізора. 

11. Протоколом загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 року прийня-
то рішення про обрання ревізора Мідляр Олени Олександрівни (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять 
років: аудитор. Особу обрано строком на термін до прийняття загальними 
зборами рішення про припинення її повноважень.

Особи не мають непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини.

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

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

Директор  скиба Н.Я.

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «бОжеДаРІвський елеватОР»
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відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

І. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Київсільелектро»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00132457
1.4. Місце знаходження емітента: 01032, м. Київ, вул. Льва  

Толстого, 55-А
1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента: (044) 289-84-55,  

(044) 289-02-25
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nnv@kievselelektro.kiev.ua
1.7. Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет: KIEVSELELEKTRO.PAT.UA  
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Дата вчинення дії: 16.04.2015 р.
Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-

риства «Київсільелектро», які відбулися 16.04.2015 р. (протокол № 20 від 
16.04.2015 р.) припинено повноваження – звільнено, в зв’язку з закінчення 
визначеного Статутом Товариства  строку повноважень – 3 роки, з наступ-
них посад:

Голову Наглядової ради – Колубая Василя Яковича (згоди на розкрит-
тях паспортних даних не надано).  Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 2,35%  (588638 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді: 3 роки. 

Заступника голови Наглядової ради  - Грабарчука Миколу Олександро-
вича (згоди на розкриттях паспортних даних не надано). Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 2,05%  (512956 акцій). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді:  
3 роки. 

Члена Наглядової ради - Герасимович Тамару Адамівну (згоди на роз-
криттях паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,35% (87304 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді: 3 роки.

Члена Наглядової ради  -  Куценка  Анатолія  Григоровича (згоди на роз-
криттях паспортних даних не надано). Володіє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,96% (239166 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді: 3 роки.

Члена Наглядової ради  - Андрійчука Федора Юрійовича (згоди на роз-
криттях паспортних даних не надано). Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 4,49% (1122514 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді: 3 роки.

Генерального директора  - Іванчука Василя Івановича (згоди на роз-
криттях паспортних даних не надано).  Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 18,21%. (4551559 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді: 3 роки.

Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-
риства «Київсільелектро», які відбулися 16.04.2015 р. (протокол № 20 від 
16.04.2015 р.) обрано членом Наглядової ради  - Прокопенка Миколу Сте-
пановича (згоди на розкриттях паспортних даних не надано). Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,69%. (173058 акцій). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Назви посад, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: провідний інженер з організації та нормування праці ДП «Київ-
ська мехколона» ПАТ «Київсільелектро»;  начальник виробничої бази  
ДП «Київська  мехколона» ПАТ «Київсільелектро».

Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-
риства «Київсільелектро», які відбулися 16.04.2015 р. (протокол № 20 від 
16.04.2015 р.) обрано членом Наглядової ради  - Безкоровайного  Олексан-
дра Івановича (згоди на розкриттях паспортних даних не надано).   Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,51% (128406 акцій). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 

особу: 3 роки.  Назви посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: головний механік, начальник відділу головного механіка  
ПАТ «Київсільелектро».

Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-
риства «Київсільелектро» (далі – Товариство), які відбулися 16.04.2015 р. 
(протокол № 20 від 16.04.2015 р.) обрано (переобрано у той самий орган 
Товариства) членом Наглядової ради  -  Колубая Василя Яковича  (згоди на 
розкриттях паспортних даних не надано). Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 2,35% (588638 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  3 роки. Назви 
посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер, Голова 
Наглядової ради   Товариства. 

Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-
риства  «Київсільелектро» (далі – Товариство), які відбулися 16.04.2015 р. 
(протокол № 20 від 16.04.2015 р.) обрано (переобрано у той самий орган 
Товариства) членом Наглядової ради  - Андрійчук Федір Юрійович (згоди 
на розкриттях паспортних даних не надано).  Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 4,49% (1122514  акцій).  Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Назви посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: НАК «На-
фтогаз України», заступник директора  казначейського департаменту – на-
чальник управління позичкового капіталу, член Наглядової ради Товари-
ства. 

Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-
риства «Київсільелектро», які відбулися 16.04.2015 р. (протокол № 20 від 
16.04.2015 р.) обрано членом Наглядової ради  - Міщенка Анатолія Мико-
лайовича (згоди на розкриттях паспортних даних не надано). Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 7,31% (1828596 акцій).  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Назви посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: директор ДП «Черкаська мехколона»  ПАТ «Київсільелектро». 

Згідно рішення Наглядової ради (протокол № 1 від 16.04.2015 р.) обра-
но Голову Наглядової  ради Прокопенка Миколу Степановича (згоди на 
розкриттях паспортних даних не надано). Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,69%. (173058 акцій). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Назви по-
сад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний інженер з 
організації та нормування праці ДП «Київська мехколона» ПАТ «Київсіль-
електро»;  начальник виробничої бази ДП «Київська  мехколона» ПАТ «Ки-
ївсільелектро».

Згідно рішення Наглядової ради (протокол № 1 від 16.04.2015 р.) обра-
но заступника голови Наглядової  ради Колубая Василя Яковича  (згоди на 
розкриттях паспортних даних не надано). Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 2,35% (588638 акцій). Непогашеної судимості за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  3 роки. Назви 
посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер, Голова 
Наглядової ради   Товариства. 

Згідно рішення річних Загальних зборів Публічного акціонерного това-
риства  «Київсільелектро» (далі – Товариство), які відбулися 16.04.2015 р. 
(протокол № 20 від 16.04.2015 р.) обрано (переобрано у той самий орган 
Товариства) Виконавчий орган – Генеральним директором - Іванчука Васи-
ля Івановича (згоди на розкриттях паспортних даних не надано). Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 18,21% (4551559 акцій).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу:  3 роки. Назви посад, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова правління  ПАТ «Київсільелектро», Генераль-
ний директор ПАТ «Київсільелектро» . 

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

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

2. Найменування посади – Генеральний директор ПАТ «Київсільелек-
тро» Іванчук Василь Іванович 17.04.2015 р.).

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО «київсІльелектРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 422902; 0412 422902
5. Електронна поштова адреса sekretar@rud.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

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

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних збо-

рів акціонерів №6 від 16.04.2015 р.) 16.04.2015 р. припинено повноваження Голо-
ви, члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Вівсик 
Оксани Петрівни. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 34,3416 %. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись 
ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк перебування на даній посаді з 18.04.2013 р.

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО «житОМиРський МаслОЗавОД»
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Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №6 від 16.04.2015 р.) 16.04.2015 р. припинено повноваження 
члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Жовновсько-
го Олександра Климентійовича. Часткою в статутному капіталі Емітента не 
володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, 
керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк перебування на даній посаді з 18.04.2013 р.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №6 від 16.04.2015 р.) 16.04.2015 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Фе-
доренко Лариси Віталіївни. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 
0,0023%. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних да-
них, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на даній посаді з 
18.04.2013 р.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №6 від 16.04.2015 р.) 16.04.2015 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Ра-
дановича Віталія Олесьовича. Володіє часткою в статутному капіталі в роз-
мірі 0,0004%. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 
даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на даній посаді з 
18.04.2013 р.

Рішенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства (Протокол загальних 
зборів акціонерів №6 від 16.04.2015 р.) 16.04.2015 р. припинено повнова-
ження члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
Статкевича Бориса Леонідовича. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0,0036%. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональ-
них даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на даній посаді з 
18.04.2013 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів № 6 від 16.04.2015 р.) 16 квітня 2015 року Вівсик Оксана 
Петрівна обрана членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛО-
ЗАВОД» строком на 3 (три) роки. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 34,3416 %. Посадова особа не надала згоди на розкриття персо-
нальних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 5 років обійма-
ла посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД», інших посад не обіймала.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів № 6 від 16.04.2015 р.) 16 квітня 2015 року Таргонський 
Іван Миколайович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
Емітента не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини. Керуючись ст. 32 Конституції України, поса-
дова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо даних паспорта. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - юрискон-
сульт.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів № 6 від 16.04.2015 р.) 16 квітня 2015 року Федоренко Ла-
риса Віталіївна обрана членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0,0023%. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональ-
них даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років, - начальник відділу якості.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів № 6 від 16.04.2015 р.) 16 квітня 2015 року Раданович Ві-
талій Олесьович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0,0004%. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональ-
них даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років, - інженер комп’ютерних систем.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол засідання 
Загальних зборів № 6 від 16.04.2015 р.) 16 квітня 2015 року Статкевич Бо-
рис Леонідович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі в 
розмірі 0,0036%. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональ-
них даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років, - фахівець з матеріально-технічного поста-
чання.

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

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

2. голова правління Рудь Петро володимирович. 16 квітня 2015 р.

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

ПублІчНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«київський ЗавОД МеталОвиРОбІв 

ІМ.ПисьМеННОгО»
2. Місцезнаходження емітента: 03150 м. КИЇВ, вул. ГОРЬКОГО, 50
3. Код за ЄДРПОУ: 00191264
4. Міжміський код та телефон: 8(044) 287-33-15
5. Електронна поштова адреса: kzm@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

для розкриття інформації: http://00191264.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства Київський за-

вод металовиробів ім.Письменного (далі – Товариство) 17 квітня 2015 року 
відбулися наступні зміни складу посадових осіб:

з 17.04.2015 припинено повноваження Члена наглядової ради – Можа-
ровського Анатолія Григоровича (паспорт СН № 876661 виданий Москов-
ським РУ ГУ МВС України в м.Києві 28.07.1998 р.). Часткою в статутному 
фонді емітента володіє у розмірі 0,0677%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Члена наглядової 
ради з 17.02.2012 р. по 17.04.2015 р. Закінчився термін повноважень. Рі-
шення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціо-
нерів Товариства 17.04.2015 р.

Обрано (переобрано) Члена правління Равва Галину Анатолієвну (пас-
порт СО № 069382 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
11.05.1999 р.). Часткою в статутному фонді емітента володіє у розмірі 
0,0338%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів  
АТ КЗМ ім.Письменного.

Обрано (переобрано) Вакуленко Сергій Анатолійович (паспорт: серія 
ТТ номер 130220 виданий 17.02.2012 р. Шевченківський РУ ГУ МВС Украї-
ни в м.Києві) на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 9,6495%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 

17.04.2018р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Голова наглядової ради АТ КЗМ ім.Письменного.

Обрано (переобрано) на посаду Члена правління Ярощенко Василя Пе-
тровича (паспорт: серія СК номер 334421 виданий 01.10.1996 р. Фастів-
ський МРВГУ МВС України в Київській області). Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор  
ДП ВАТ КЗМ ім.Письменного.

Обрано (переобрано) на посаду Члена правління Буряк Світлана Мико-
лаївна (паспорт: серія СК номер 493021 виданий 18.02.1997 р. Фастівським 
МРВГУ МВС України в Київькій області). Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: переобрано до 17.04.2018р. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгал-
тер АТ КЗМ ім.Письменного.

Обрано (переобрано) рішенням Наглядової ради Товариства 17.04.2015 р. 
на посаду Голови правління Бондар Михайло Миколайович (паспорт: серія 
СО номер 013734 виданий 24.12.1998 р. Московським РУГУ МВС України в 
м.Києві). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано осо-
бу: переобрано до 17.04.2018р. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Голова правління АТ КЗМ ім.Письменного.

Обрано рішенням Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 р. на по-
саду Члена Наглядової ради Попова Сергія Валентиновича (паспорт: серія 
СК номер 766174 виданий 01.02.1998 р. Вишнівським МВМ ГУ МВС України 
в Київській області). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
5,8093%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: до 17.04.2018 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2008 р. до 06.05.2010 р. – ди-
ректор ЗАТ «Аудиторська фірма «Лу,К,А», з 06.05.2010 р. до цього часу – 
Фізична особа-підприємець.

Підставою для прийняття рішення про зміну (переобрання) в персо-
нальному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень.

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

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

голова правління  бондар Михайло Миколайович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента публічне акціонерне товариство «Запо-
різький рибокомбінат» 

2. Код за ЄДРПОУ 00476642
3. Місцезнаходження 69000, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, буд. 21 
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 34-03-16; (061) 279-38-25
5. Електронна поштова адреса zp.fishfactory@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації http://rybocombinat.com.ua/raskr_inf/osobliva
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 

ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийня-
те рішення припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: По-
катова Олімпія Валер’яновича, який займав посаду голови наглядової ради. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,468%. Володіє па-
кетом акцій емітента у розмірі 33092,50 грн. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийняте 
рішення припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Коцюби 
Віктора Юрійовича, який займав посаду члена наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 25,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийня-
те рішення припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: 
Дем’янова Сергія Володимировича, який займав посаду члена наглядової 
ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. Воло-
діє пакетом акцій емітента у розмірі 25,50 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийняте 
рішення припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Луніна Вік-
тора Олексійовича, який займав посаду члена наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0,006%. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 127,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами ПАТ «За-
порізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийняте рішення 
припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Катріча Сергія 
Олександровича, який займав посаду члена наглядової ради. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. Володіє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 25,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийня-
те рішення припинити повноваження членів ревізійної комісії, а саме Богус-
лаєва Олександра В’ячеславовича, який займав посаду голови ревізійної 
комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,006%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 127,50 грн. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийня-
те рішення припинити повноваження членів ревізійної комісії, а саме Євту-
шенка Володимира Васильовича, який займав посаду члена ревізійної ко-
місії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,50 грн. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки.

У зв’язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами ПАТ «За-
порізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. (Протокол №18) прийняте рішення 

припинити повноваження членів ревізійної комісії, а саме Хвостака Василя 
Володимировича, який займав посаду члена ревізійної комісії. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,002%. Володіє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 50,50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової 
ради, а саме: Покатова Олімпія Валер’яновича обрано на посаду голови 
наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 
1,468%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 33092,50 грн. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який об-
рано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2006 
року директор з управління персоналом АТ «МОТОР СІЧ» (основне). Член 
ради директорів АТ «МОТОР СІЧ». Голова наглядової ради ПрАТ «ТЕХІН-
ВЕНТ». Голова наглядової ради ПАТ «Запорізький рибокомбінат». 

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової 
ради, а саме: Коцюбу Віктора Юрійовича обрано на посаду члена наглядової 
ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. Воло-
діє пакетом акцій емітента у розмірі 25,50 грн. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2002 — 
2013рр. начальник дослідно-експериментального цеху № 20. З 2013р. за-
ступник технічного директора — начальник експериментально-
випробувального комплексу ДКБ АТ «МОТОР СІЧ» (основне). Член 
наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ». Член наглядової ради ПАТ «Запорізький 
рибокомбінат».

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової 
ради, а саме: Луніна Віктора Олексійовича обрано на посаду члена наглядо-
вої ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,006%. Во-
лодіє пакетом акцій емітента у розмірі 127,50 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2006  року 
фінансовий директор АТ «МОТОР СІЧ» (основне). Член ради директорів 
АТ  «МОТОР СІЧ». Голова ревізійної комісії ТОВ «Співдружність Буд». Голо-
ва ревізійної комісії ТДВ «Страхова компанія Мотор-Гарант». Голова реві-
зійної комісії ТОВ «Туристична компанія «Тревел Січ». Член наглядової 
ради ПАТ «Мотор-Банк». Член ревізійної комісії ТОВ «Південний термінал». 
Голова ревізійної комісії ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ». Член наглядової ради 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат».

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової 
ради, а саме: Катріча Сергія Олександровича обрано на посаду члена на-
глядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,50 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2001  року 
начальник турбази «Меридіан» АТ «МОТОР СІЧ» (основне). Член наглядо-
вої ради ПАТ «Запорізький рибокомбінат». 

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової 
ради, а саме: Крівчікова Ігоря Сергійович обрано на посаду члена наглядо-
вої ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2009 — 
2012рр. спортсмен-професіонал з гандболу Спортивного комплексу «Мотор 
Січ». 2013 — 2015рр. викладач кафедри олімпійських та ігрових видів спор-
ту Запорізького національного технічного університету. З 2015 року водій 
автотранспортних засобів ТОВ «Мотор СТР». Член наглядової ради 
ПАТ «Запорізький рибокомбінат».

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу ревізійної 
комісії, а саме: Хвостака Василя Володимировича обрано на посаду голови 
ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,002%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 50,50 грн. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2008 — 
2010рр. заступник фінансового директора АТ «МОТОР СІЧ». 2010 — 2013рр. 
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заступник начальника фінансового відділу, ФЕУ АТ «МОТОР СІЧ». 2013р. 
заступник технічного директора з малої авіаційної техніки АТ «МОТОР СІЧ». 
2013 — 2014рр. заступник начальника управління внутрішнього контролінгу 
АТ «МОТОР СІЧ». З 2014р. начальник відділу цінних паперів АТ «МОТОР 
СІЧ» (основне). Голова ревізійної комісії ПАТ «Запорізький рибокомбінат». 

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу ревізійної 
комісії, а саме: Євтушенка Володимира Васильовича обрано на посаду чле-
на ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,001%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 25,50 грн. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2005 — 
2010 рр. заступник начальника управління захисту майнових інтересів АТ 
«МОТОР СІЧ». 2010р. звільнений з АТ «МОТОР СІЧ» у зв’язку із скорочен-
ням чисельності. З 2010р. працює на АТ «МОТОР СІЧ» за цивільно-правовим 
договором (ЦПД) (основне). Член ревізійної комісії ПАТ «Запорізький рибо-
комбінат». .

Загальними зборами ПАТ «Запорізький рибокомбінат» від 16.04.2015р. 
(Протокол №18) прийняте рішення про обрання нового складу ревізійної 
комісії, а саме: Тишечка Віталія Володимировича обрано на посаду члена 
ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2008 р. 
заступник начальника управління кадрів АТ «МОТОР СІЧ» Член ревізійної 
комісії ПАТ «Запорізький рибокомбінат».

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

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

2.
Голова правління І.В. Сахнюк

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 17.04.2015р.

(дата) 

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

Публічного акціонерного товариства  
«Маріупольський термічний завод»

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ ТЕРМIЧНИЙ ЗАВОД»; 
20391907; 87535, Донецька область, Iллiчiвський 
р-н, м. Марiуполь, пл. Машинобудiвельникiв, 1 
(0629) 56-08-77

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

17.04.2015

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

http://www.azovmash.com/ru/investors/1379927216

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Центр Аудит Сервiс», 24161736

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство)

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведен-
ня: 10.04.2014 року. Кворум зборів: 97.1045 % до 
загальної кількості голосів 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 
1. Про припинення повноважень членів лічильної 
комісії, обраних на загальних зборах акціонерів То-
вариства від 11.04.2013. Обрання членів лічильної 
комісії для забезпечення проведення голосування 
на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних 
зборів акціонерів Товариства. Затвердження по-
рядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2013 році та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду. 
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комі-
сії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності То-
вариства на 2014 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку по-
криття збитків) Товариства, отриманого за ре-
зультатами діяльності Товариства у 2013 році.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, 
що можуть вчинятися Товариством.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень 
Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради Товариства. 
13. Про обрання членів Наглядової ради Товари-
ства.
14. Затвердження умов договорів з членами На-
глядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на 
підписання договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізій-
ної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товари-
ства.
17. Затвердження умов договорів з членами Реві-
зійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на 
підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
За всіма питаннями порядку денного рішення 
були прийнятті більшістю голосів.
Позачергових Загальних зборів акціонерів у звіт-
ному році не було.

6. Інформація про 
дивіденди.

За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів загальними 
зборами Товариства не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 37865 37913
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27958 28876
Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 8064 8064
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 47
Власний капітал 35379 35664
Статутний капітал 3582 3582
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21664 21505
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2097 2181
Поточні зобов’язання і забезпечення 389 68
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.00398 -0.16009
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.00398 -0.16009

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 71640000 71640000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

генеральний директор Пат «МтЗ»
телиця в.І.

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО «МаРIуПОльський теРМIчНий ЗавОД»
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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 Публiчне акцiонерне товариство 

«Азовзагальмаш»
2. Код за ЄДРПОУ 13504334
3. Місцезнаходження 87535, м. Марiуполь, площа 

Машинобудiвельникiв, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 56-08-77 (0629) 56-08-77
5. Електронна поштова адреса sakharova-mv@azovmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.azovmash.com/ru/
investors/1382087673

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Азовзагальмаш» (протокол №15 

вiд 16.04.2015 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого 
складу Наглядової ради ПАТ «Азовзагальмаш» та вiдкликати єдиного чле-
на — Компанiю AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED (АЗОВМАШIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) (Республiка Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 235819) з 
посади Голови Наглядової ради Товариства. 

Рiшення прийнято у зв’язку з заявою юридичної особи AZOVMASHINVEST 
HOLDING LIMITED про дострокове припинення повноважень, як Голови 
Наглядової ради. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi протоколу загальних зборiв №15 вiд 16.04.2015р. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товари-
ства — 70,7462%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
8224948 гривень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 4 (чотири) роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Азовзагальмаш» (протокол №15 
вiд 16.04.2015 р.) було прийняте рiшення обрати Головою Наглядової ради 
ПАТ «Азовзагальмаш» Малюгу Андрiя Олександровича (паспорт: серiя ВА 

номер 573459 виданий 17.12.1996 р. Iллiчiвським РВ Марiупольського ГУ 
УМВС України в Донецькiй областi). Рiшення прийнято у зв’язку з припи-
ненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних 
зборiв №15 вiд 16.04.2015 р.

Строк, на який обрано посадову особу — 3 (три) роки. Посадова особа 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
Фiнансовий директор. 

Вiдповiдно до внутрiшнього наказу Генерального директора ПАТ «Азов-
загальмаш» №152-К вiд 16.04.2015 року звiльнено Меньшикову Галину 
Вiкторiвну з посади Головного бухгалтера Товариства на пiдставi її особис-
тої заяви за власним бажанням.

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товари-
ства — 0,0043%.

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 500 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 06.04.2011 року.

Вiдповiдно до внутрiшнього наказу ПАТ «Азовзагальмаш» №153-К вiд 
16.04.2015 року призначено Руденко Наталiю Павлiвну на посаду Головно-
го бухгалтера Товариства на пiдставi особистої заяви.

Строк призначення посадової особи — до вiдкликання.
Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
перший заступник головного бухгалтера.

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 Науменко Олександр Дмитрович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2015
(дата)

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО «аЗОвЗагальМаШ»

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«саРатська ПеРесувНа МехаНIЗОваНа 

кОлОНа № 6»
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 6»; 
00912066; 68200 Одеська область, Саратський р-н, смт. Сарата Промзо-
на, 6; (04848) 2-29-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.pmk6.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Трансаудит», 23865010.

5. Інформація про загальні збори: За звiтний перiод загальнi збори 
акцiонерiв не проводилися.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  4820.0  5072.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4816.0  5072.0
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  4.0  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  4730.0  4983.0
Статутний капітал  167.0  167.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -510.0  -268.0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  90.0  89.0
Чистий прибуток (збиток)  -242.0  -9.0

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«кОНекРейНс укРаїНа»

ПОвІДОМлеННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20013200
3. Місцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 26
4. Міжміський код, телефон та факс: 048-786-91-21, 048-786-91-22
5. Електронна поштова адреса: Ukraine@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

16 квiтня 2015 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про продовження строку повноважень гене-
рального директора товариства на строк до дати наступних чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку 
його повноважень. Акцiями товариства генеральний директор не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального директора 
ЗАТ «Запорiжкран», директор з розвитку ПАТ «Запорiжкран», заступник го-
лови правлiння ПАТ «Запорiжкран», генеральний директор ПРАТ «Запорiжжя. 
Кран Холдинг», генеральний директор ПРАТ «Конекрейнс Україна».

16 квiтня 2015 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА» прийняли рiшення про переобрання Ганса Аландера ревiзором 
товариства на строк до дати наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його 
повноважень. Акцiями товариства вiн не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв 
обiймав посаду ревiзора ПРАТ «Конекрейнс Україна».

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

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

генеральний директор ПРат «кОНекРейНс укРаїНа» с.О. тара-
сов, 16 квітня 2015 року
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тОваРиствО З ОбМежеНОЮ 
вIДПОвIДальНIстЮ «тОРгОвО-

ПРОМислОва кОМПаНIЯ «аРтеМIДа»
 Додаток 44

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

тОваРиствО З ОбМежеНОЮ 
вIДПОвIДальНIстЮ «тОРгОвО-
ПРОМислОва кОМПаНIЯ 
«аРтеМIДа», 34898970, 03115 м. київ 
вулицЯ свЯтОШиНська, буди-
нок 34, (062) 349 87 01

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

17.04.2015

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

www.artemida.co.ua

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

товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Прайм аудит», 32772532

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент — акці-
онерне товариство)

Заповнюють емітенти — акціонерні 
товариства

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

малого підприємництва (тис. грн.) 
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  1248927.2  868303.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  578826.1  578823.5
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  465257.3  138544.9
Грошові кошти та їх еквіваленти  5.1  217.7
Власний капітал  696453.0  696158.0
Статутний капітал  120000.0  120000.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  576453.0  576158.0
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  336000.0  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  216474.2  172145.1
Чистий прибуток (збиток)  295.0  575699.6

тОваРиствО З ОбМежеНОЮ 
вIДПОвIДальНIстЮ «НавIуМ»

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «НавIуМ», 
34670773, 01601 м. київ дв 
м. київ вул. Прорiзна, б.8-а, 
0445936865

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

 16.04.2015 

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

д/в

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

товариство з обмеженою 
відповідальністю «Прайм 
аудит», 32772532

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство)

Заповнюють емітенти — акці-
онерні товариства

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  479529  311560
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2  2
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  75468  53789
Грошові кошти та їх еквіваленти  41  199
Власний капітал  87355  87318
Статутний капітал  38  38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  87317  87280
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  325427  208636
Поточні зобов’язання і забеспечення  66747  15606
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 --  -- 

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

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від статутного 
капіталу 

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

генеральний директор ____________ бутюгин Микола Олексан-
дрович

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«ДОНецький ЗавОД висОкОвОльтНих ОПОР»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
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 у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Донецький завод високовольтних 
опор», 33135718, 83058 Донецька 
область д/н м.Донецьк вул. бехте-
рєва, буд.17, (062) 332-15-00

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2015

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

dzvo.com.ua

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО
 «стРахОва кОМПаНIЯ «еталОН»

РІчНа ІНФОРМацІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова компанiя 
«Еталон»; 20080515; Київська 
обл, Шевченкiвський р-н, 03057, 
м. Київ, вул. Дегтярiвська 33-б,  
2 пiд'їзд; 044 590 09 02

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

15.04.2015

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

http://www.etalon.ua/about/
financial_outcome/reporting/
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство «бахчовик», 
00483553, 87122 Донецька область волновась-
кий р-н с.бахчовик вул.горького,1, 
(06-279) 2-41-35

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

17 .04.2015 

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

bakhchevik.com.ua

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

товариство з обмеженою відповідальністю 
«ауДитОРська кОМПаНІЯ «ПаРтНеР-ауДит», 
35319183

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповнюється 
у випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство)

черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
24.04.2014
ПОРЯДОк ДеННий ЗагальНих ЗбОРIв
1. Обрання робочих органiв та затвердження 
регламенту Загальних зборiв.
2. Звiт виконавчого органу товариства про ре-
зультати фiнансово — господарської дiяльностi 
товариства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради товариства за 2013 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту, балансу товари-
ства, рiчних результатiв дiяльностi товариства 
за 2013 рiк. 
5. визначення порядку розподiлу прибутку (по-
криття збиткiв) за результатами дiяльностi то-
вариства у 2013 роцi.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради, виконавчого органу.
7. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв.
всi питання були розглянутi та по кожному 
прий няте рiшення бiльшiстю голосiв.
З першого питання порядку денного вирiшили:
1.1. Обрати секретарем Зборiв — узун костянти-
на костянтиновича. За результатами проведен-
ня Загальних зборiв головi i секретарю скласти 
та пiдписати протокол Загальних зборiв.
1.2. Затвердити регламент роботи Загальних 
зборiв.
1.3. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв 
товариства.
З другого питання порядку денного вирiшили:
2.1. Затвердити звiт генерального директорато-
вариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
2.2. За наслiдками розгляду звiту генерального 
директора визнати роботу виконавчого органу 
у 2013 роцi задовiльною.
З третього питання порядку денного вирiшили:
3.1. Прийняти до уваги звiт Наглядової радито-
вариства за 2013 рiк.
3.2. За наслiдками розгляду звiту Наглядової 
радитовариства за 2013 рiк визнати роботу На-
глядової радиу 2013 роцi задовiльною.
З четвертого питання порядку денного 
вирiшили:
4.1. Затвердити рiчний звiт, баланс товариства, 
рiчнi результати дiяльностi товариства за 2013 
рiк.
З п’ятого питання порядку денного вирiшили:

5.1. Збитки, отриманi товариством за результа-
тами дiяльностi товариства у 2013 роцi, покри-
ти за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.
З шостого питання порядку денного вирiшили:
6.1. Затвердити звiт генерального директора то-
вариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6.2. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
З сьомого питання порядку денного вирiшили:
7.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону україни «Про 
акцiонернi товариства» схвалити укладення 
правочинiв, якi вчинятимуться товариством у 
ходi його поточної господарської дiяльностi 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих 
Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:
- щодо купiвлi-продажу готової продукцiї, тМц, 
основних засобiв, бiологiчних активiв, незавер-
шеного виробництва, а також щодо комiсiї, 
пiдряду, надання та отримання послуг, найму 
(оренди), застави майна, вiдповiдального 
зберiгання, граничною вартiстю на кожен пра-
вочин у розмiрi 15 000 000,00 грн.;
- щодо отримання та надання фiнансової допо-
моги (позик, гарантiй, порук) граничною вартiстю 
на кожен правочин у розмiрi 10 000 000,00 грн.;
- щодо купiвлi-продажу готової продукцiї та 
бiологiчних активiв на кожен правочин у розмiрi 
10 000 000,00 грн.;
- щодо купiвлi-продажу тМц, основних засобiв, 
незавершеного виробництва, а також щодо 
комiсiї, пiдряду, надання та отримання послуг, 
найму (оренди), застави майна, вiдповiдального 
зберiгання, граничною вартiстю на кожен пра-
вочин у розмiрi 1 000 000,00 грн.;
7.2. гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, 
вказаних в п.п. 7.1.1.-7.1.4., не повинна переви-
щувати 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 копiйок);
7.3. уповноважити генерального директора то-
вариства або особу, що виконує його обов’язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 
Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї 
щодо вчинення вiд iменi товариства правочинiв, 
вказаних у п.п. 7.1.1.-7.1.4., за умови виконання 
п. 7.2. цього рiшення, одержання попереднього 
дозволу Наглядової ради товариства у випад-
ках, коли такiй дозвiл вимагається згiдно ста-
туту товариства.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  18938  23337
Основні засоби (за залишковою вартістю)  8176  9625
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  6091  5340
Сумарна дебіторська заборгованість  4618  7586
Грошові кошти та їх еквіваленти  22  710
Власний капітал  3160  1831
Статутний капітал  1371  1371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1789  460
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  15778  21506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.24234140  -0.74762950
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 0.24234140  -0.74762950

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5484000  5484000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

генеральний директор ____________    Помазан сергiй борисович

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО «бахчОвик»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Ясна Поляна», 
33671839, 83096 Донецька область куйбишев-
ський район мiсто Донецьк вул.куйбишева, бу-
динок 68, (095)0968948

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

 16.04.2015 

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

www.clear-glade.pat.ua

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

товариство з обмеженою відповідальністю 
«Прайм аудит», 32772532

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо 
емітент — акціонер-
не товариство)

черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
19.04.2012
Перелiк питань порядку денного.
1. Про обрання лiчильної комiсiї чергових рiчних 
загальних зборiв товариства. 
2. Розгляд та прийняття рiшення за результатами 
розгляду звiту Ревiзора товариства. Затвер-
дження висновкiв Ревiзора товариства.
3. Розгляд та прийняття рiшення за результатами 
розгляду звiту виконавчого органу товариства. 
4. Розгляд та прийняття рiшення за результатами 
розгляду звiту Наглядової Ради товариства.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 
2013 рiк.
6. визначення порядку розподiлу прибутку за ре-
зультатами дiяльностi товариства у 2013 роцi.
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
на 2014 рiк.
8. ухвалення рiшення про попереднє схвалення 
значних угод, якi можуть укладатися товари-
ством протягом не бiльш як одного року.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
не подавалися.
Результати голосування з питань порядку денно-
го та прийнгятi рiшення:
1. Пiдсумки голосування по першому питанню 
порядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) 
голосiв, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у збо-
рах  — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що стано-
вить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 
беруть участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:
голова лiчильної комiсiї — Доронiна Ю.в.
член лiчильної комiсiї — сотникова М.в.
2. Пiдсумки голосування по другому питанню по-
рядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) 
голосiв, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у збо-
рах — одноголосно;

«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що стано-
вить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 
беруть участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
За результатами розгляду звiту Ревiзора товари-
ства — звiт Ревiзора товариства затвердити. ви-
сновки Ревiзора товариства затвердити.
3. Пiдсумки голосування по третьому питанню 
порядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) голосiв, 
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
осiб, якi беруть участь у зборах — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що стано-
вить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 
беруть участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
За результатами розгляду звiту виконавчого ор-
гану товариства — звiт виконавчого органу то-
вариства затвердити
4. Пiдсумки голосування по четвертому питанню 
порядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) 
голосiв, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у збо-
рах  — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що стано-
вить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 
беруть участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
За результатами розгляду звiту Наглядової ради 
товариства — звiт Наглядової ради товариства 
затвердити
5. Пiдсумки голосування по п’ятому питанню по-
рядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) голосiв, 
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
осiб, якi беруть участь у зборах  — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що стано-
вить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 
беруть участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
Рiчний звiт товариства за 2013 р. затвердити
6. Пiдсумки голосування по шостому питанню 
порядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) 
голосiв, що становить 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у збо-
рах  — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % 
вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що стано-
вить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi 
беруть участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
визначити наступний порядок розподiлу прибутку 
за результатами дiяльностi товариства у 2013 роцi: 
наявний прибуток за результатами дiяльностi то-
вариства у 2013 р. направити на поповнення обо-
ротних коштiв та розвиток дiяльностi товариства. 
Дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати
7. Пiдсумки голосування по сьомому питанню по-
рядку денного:

ПублIчНе акцIОНеРНе тОваРиствО «ЯсНа ПОлЯНа»
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«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) голосiв, 
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
осiб, якi беруть участь у зборах  — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 
зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що становить 
0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 
2014  рiк
8. Пiдсумки голосування по восьмому питанню по-
рядку денного:
«За» — 116 314 019 (сто шiстнадцять мiльйонiв 
триста чотирнадцять тисяч дев’ятнадцять) голосiв, 
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
осiб, якi беруть участь у зборах  — одноголосно;
«ПРОти» — 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 
зборах — одноголосно;
«утРиМавсЯ» — — 0 (нуль) голосiв, що становить 
0 % вiд загальної кiлькостi го лосiв осiб, якi беруть 
участь у зборах — одноголосно;
Прийняте рiшення:
Попередньо схвалити вчинення товариством будь-
яких значних правочинiв (незалежно вiд їх характе-
ру), якi будуть вчинятися товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення Зборiв 
та без обмеження їх сукупної вартостi (тобто, на 
будь-яку суму).

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів  859889  591242
Основні засоби (за залишковою вартістю)  --  1
Довгострокові фінансові інвестиції  224  224
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  227152  295532
Грошові кошти та їх еквіваленти  243  1
Власний капітал  367671  367655
Статутний капітал  180000  180000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  187671  187655
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  492218  223587
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.00008890  0.00017220
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 0.00008890  0.00017220

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  180000000  180000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

голова Правлiння ____________ тiщенко Роман володимирович

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«ФОНДОва кОМПаНІЯ 

«автОальЯНс-ІНвест»
(надалі — Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиїв-

ська, 10) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоне-
рів Товариства 22 травня 2015 р. о 12.00 які відбудуться за адресою: 
м. київ, вул. старокиївська, 10; кабінет № 208.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження ре-

гламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про переобрання ревізора Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах — 24.00 18 травня 2015 року.
З документами для підготовки до загальних зборів акціонери можуть 

ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 205 (відпо-
відальна особа Тараненко Д. Г.) в робочі дні з 11.00 до 16.00 год.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 9.00 до 11.30 за місцем та у 
день проведення загальних зборів.

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів — дові-
реність і паспорт, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від 
їх імені без довіреності, — додатково до документів, що засвідчують осо-
бу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повно-
важення. 

Довідки за телефоном: (044)490-28-96.

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО 
«кОМПаНІЯ З уПРавлІННЯ активаМи 

«аМаДеус»
10 квітня 2015 року відбулись загальні збори акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Амадеус»
Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій то-

вариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціо-
нерів: 75000 голосів, що становить 75 % від загальної кількості голосую-
чих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення «За» — прого-
лосували 75000 голосів, що складає 100% присутніх голосів на зборах, а 
саме:

По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови за-
гальних зборів — Ткаченка Ю.Ю., секретарем загальних зборів Рогов-
ця  І.В.

По порядку денному №2: затвердили річний звіт «Компанії з управлін-
ня активами «Амадеус» за 2014 рік.

По порядку денному №3: затвердили звіт директора «Компанії з управ-
ління активами «Амадеус» за 2014 рік.

По порядку денному №4: ухвалили, що розподілення прибутку за ре-
зультатами дільності у 2014 року не здійснюється.

По порядку денному №5: затвердили рішення про припинення повно-
важення членів лічильної комісії.

Директор Прат «куа «амадеус»  Роговець І.в. 

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК»

2. Код за ЄДРПОУ: 31226457
3. Місцезнаходження: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 

б. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0623401915, 06203401915
5. Електронна поштова адреса: litvinova@vistec.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vistec.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні чергових 

загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 15.04.2015р. — Про-

токолом чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» б/н від 
15.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі заяви про дострокове припинення повноважень.

Посадова особа Компанія «VIS COMMODITIES LIMITED» (паспорт: д/н), 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила свої повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,9973%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 3377583 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: з 25.04.2014р. до 15.04.2015р.; 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні чергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 15.04.2015р. — Про-
токолом чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» б/н від 
15.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі заяви про дострокове припинення повноважень.

Посадова особа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПІД-
ШИПНИК» (паспорт: д/н), яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «аРтеМІвський МаШиНОбуДІвНий ЗавОД «вІстек»
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66,6667%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9007871,25 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р. до 15.04.2015р.; 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні чергових 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 15.04.2015р. — Про-
токолом чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» б/н від 
15.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі заяви про дострокове припинення повноважень.

Посадова особа Проценко Олена Миколаївна (згоди на розкриття пас-
портних данних особою не надано), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р. до 
15.04.2015р.; 1 рік.

Рішення про обрання прийнято на засіданні чергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 15.04.2015р. — Протоколом чергових 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» б/н від 15.04.2015 р.; 
Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 
15.04.2015р. Обрання посадової особи виконано на підставі дострокового 
припинення повноважень раніше діючого складу Наглядової ради.

Компанія «VIS COMMODITIES LIMITED» (паспорт: д/н) обрано на посаду 
Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
24,9973%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3377583 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 13510332 акцій.

Рішення про обрання прийнято прийнятона засіданні чергових загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 15.04.2015р. — Протоколом 

чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» б/н від 
15.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі дострокового 
припинення повноважень раніше діючого складу Наглядової ради.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПІДШИПНИК» (паспорт: 
д/н) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 66,6667%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
9007871,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 36031485 акцій.

Рішення про обрання прийнято на засіданні чергових загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» від 15.04.2015р. — Протоколом чергових 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АМЗ «ВІСТЕК» б/н від 15.04.2015 р. Об-
рання посадової особи виконано на підставі дострокового припинення по-
вноважень раніше діючого складу Наглядової ради.

Ігнатов Олександр Євгенійович (згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: три 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 
28.12.2005 р. по 03.11.2014 р. начальник господарського управління 
ПрАТ «УКРПІДШИПНИК», з 04.11.2014 р. по 04.12.2014 р. начальник госпо-
дарського управління ПАТ «АЗОКМ», з 05.12.2014 р. по теперішній час Ге-
неральний директор ПрАТ «УКРПІДШИПНИК».

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

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

генеральний директор  Ятченко М.І.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе акцIОНеРНе 
тОваРиствО «ПиНЯЗевицький каР’ЄР»; 01374553; 
11634 Житомирська обл., Малинський р-н, с.м.т. Гранiтне, Шевченка 
буд. 15; /04133/ 95-310.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pyniazyvetskiy.besaba.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», 
31231755.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.04.2014 р. Мiсце прове-

дення загальних зборiв: вул. Шевченка, 15, смт. Гранiтне, Малинського ра-
йону, Житомирської областi.

Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту за 2013 рiк.
4. Звiт Виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками розгля-

ду звiту за 2013 рiк.
5. Звiт Ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту за 

2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
9. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства.
11. Припинення повноважень та обрання членiв та голови Наглядової 

ради Товариства.
12. Припинення повноважень та обрання ревiзора Товариства.
13. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину пере-
вищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
по 1 питанню — прийняти рiшення з питань порядку проведення рiчних 

загальних зборiв; по 2 питанню — обрати Лiчильну комiсiю; по 3 питанню — 
затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк; по 4 питанню — затвердити звiт 
Виконавчого органу та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту за 
2013 рiк; по 5 питанню — затвердити звiт Ревiзора за 2013 рiк; по 6 питан-
ню  — затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк; по 7 питанню — затвер-
дити розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк; по 8 питанню — визначити 
основними напрямками дiяльностi Товариства на 2014 рiк: виробництво 

фракцiйного гранiтного щебеню в обсязi 950 тис.м3; по 9 питанню — внести 
змiни та доповнення до статуту ПрАТ «Пинязевицький кар»єр» шляхом ви-
кладення його у новiй редакцiї; по 10 питанню — внести змiни та доповнення 
до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його у новiй редакцiї; 
по 11 питанню — припинити повноваження Наглядової ради у складi: Нау-
мця Iгора Володимировича — голови Наглядової ради; Копицького Дмитра 
Володимировича — члена Наглядової ради; Диняка Сергiя Васильовича — 
члена Наглядової ради; Наумця Володимира Федоровича — члена Наглядо-
вої ради; Герасименко Євгенiї Олександрiвни — члена Наглядової ради. Об-
рати членами Наглядової ради Товариства: Наумця Iгоря Володимировича, 
Копицького Дмитра Володимировича, Диняка Сергiя Васильовича, Прокоп-
чука Миколу Григоровича, «I.Ес Майнiнг Компанi Лiмiтед»; по 12 питанню — 
обрати ревiзором товариства Зайдлiч Наталiю Степанiвну; по 13 питанню  — 
1. затвердити всi значнi правочини Товариства, якi були укладенi впродовж 
2013 року та до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв; 2. по-
передньо схвалити правочини купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, надання по-
слуг застав, порук, отримання позики, кредиту, гранична вартiсть кожного з 
яких перевищуватиме 12 018 000,00 грн., якi будуть вчинятися Товариством 
у перiод з 30 квiтня 2014 року до 30 квiтня 2015 року.Укладення та вчинення 
кожного з таких правочинiв не потребує додаткового схвалення (погодження) 
загальними зборами акцiонерiв Товариства, але повинно бути попередньо 
погоджено з Наглядовою радою Товариства.

Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  48545  52294
Основні засоби (за залишковою вартістю)  35480  36469
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5188  4689
Сумарна дебіторська заборгованість  6405  6953
Грошові кошти та їх еквіваленти  69  8
Власний капітал  24329  20474
Статутний капітал  892  892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  20403  16548
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  969  3675
Поточні зобов’язання і забезпечення  23247  28145
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2.72253870  4.10790620
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 2.72253870  4.10790620

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1784364  1784364
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

Директор  Онопрiєнко Микола Олександрович
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ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
МIжНаРОДНа тОРгОва ФIРМа «IНтеРМаРкет»

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 паперівдля опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товари-
ство мiжнародна торгова фiрма 
«Iнтермаркет»; 20429538; 
Житомирська, Житомирський, 
10003, м. Житомир, 2 Ливарний, 
буд.12; (0412) 418-491

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

10.04.2015

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

htt://intermarket.sytto.com

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«беРеЗНIвське ПтахОПIДПРиЄМствО»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМСТВО»
2. Код за ЄДРПОУ — 02780479
3. Місцезнаходження — 34663, с. Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс — (03653) 5-56-23,  

(03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса — berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації — 02780479.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну власників ак-

цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
При отриманні від Центрального депозитарію ПАТ «Національ-

ний депозитарій України» 16.04.2015 року переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах акціонерного товари-
ства, складеного станом на 09.04.2015 року, ПрАТ «Березнівське 
птахопідприємство» стала відома інформація про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 
Пакет акцій «фізичної особи», що становив 5986884 (94,69 % голо-
суючих акцій), збільшився і становить 6101164 (96,49 % голосуючих 
акцій).

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

що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

голова правління М.О. Мельничук,  16.04.2015 року.

ПРиватНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«беРеЗНIвське ПтахОПIДПРиЄМствО»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БЕРЕЗНIВСЬКЕ ПТАХОПIДПРИЄМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ — 02780479
3. Місцезнаходження — 34663, с. Кургани, вул. Шляхова, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс — (03653) 5-56-23,  

(03653) 5-56-24
5. Електронна поштова адреса — berezneptashka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації — 02780479.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації — Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2015  р. 
(протокол № 1/2015 від 16.04.2015 року) Гривківського Анатолія Оле-
говича (паспорт: серія МЮ номер 188310 виданий 17.11.2008 р. Рів-
ненським МВ УМВС України в Рівненській області), переобрано Реві-
зором акціонерного товариства на наступний термін 5 років (до 
16.04.2020 року). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 100 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 4 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: менеджер з постачання 
ТзОВ «Птахокопмлекс «Усичi» (45622, Волинська обл., с. Усичi, 
вул. Козацька, буд, 45, код ЄДРПОУ 34868202).

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

голова правління Мельничук Микола Олексійович, 
16.04.2015 року. 

ПублІчНе акцIОНеРНе тОваРиствО 
«ОбухIвське автОтРаНсПОРтНе 

ПIДПРиЄМствО 13238»
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ОБУХIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
13238»

2. Код за ЄДРПОУ: 05538796
3. Місцезнаходження: 08700 м. Обухів, вул. Будьонного 33
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 5-02-38, (04572) 5-17-45
5. Електронна поштова адреса: info@atp13238.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://atp13238.pat.ua/
admin/emitents/reports

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

II. текст повідомлення
Дата вчинення дії (дата повідомлення емітента про внесення змін 

до реєстру власників іменних цінних паперів): 15.04.2015 р.
Акціонер — юридична особа ТОВ «РЕМ Транс» (Код за ЄДРПОУ: 

33003031, Місцезнаходження 08700, м. Обухів, вул. Будьоного буд.33) 
придбала пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Обухів-
ське автотранспортне підприємство 13238». Після внесення змін до 
реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного 
товариства «Обухівське автотранспортне підприємство 13238», роз-
мір пакету акцій юридичної особи був 2203452 65,6181% відсотків 
голосуючих акцій, збільшився і становить 2258038 акцій, або 
67,2436 відсотків голосуючих акцій.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор  в.в. кравцов

ПРиватНе акцІОНеРНе тОваРиствО «укРРиба»
ІНФОРМацІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРРИБА», 
код за ЄДРПОУ 04689046.
Місцезнаходження: 03151, 
м. Київ, проспект Повітро-
флотський, буд. 66,
тел.(044) 2490286.

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

06.04.2015р.

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

ukrryba.com.ua
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ» 36
2. ПАТ АГРОФІРМА «ЯТРАНЬ» 34
3. ПАТ АГРОФІРМА «ЯТРАНЬ» 35
4. ПАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 50
5. ВАТ АЛГОРИТМЦЕНТР 7
6. ПРАТ АПК-ІНВЕСТ 42
7. ПРАТ АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ВІСТЕК» 54
8. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 42
9. АТ БАНК ВЕЛЕС 2

10. АТ БАНК ВЕЛЕС 38
11. ПАТ БАХЧОВИК 52
12. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» 20
13. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 56
14. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 56
15. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 17
16. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 24
17. ТОВ БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП 12
18. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 45
19. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» 2
20. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 29
21. ПРАТ ГІРНИК 40
22. ПРАТ ГІРНИК 40
23. ЗАТ ГОСПОДАРКА 4
24. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ 3
25. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 10
26. ПАТ ДНЕПРОВАГОНМАШ 35
27. ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ 22
28. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 34
29. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 51
30. ПРАТ ДЯТЬКІВЦІ 9
31. ПРАТ ЕЛЕКТРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 33
32. ТОВ ЕНЕРГОПОСТАВКА 8
33. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 46
34. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 35
35. ПАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 39
36. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 32
37. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ 45
38. ПРАТ ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ 2
39. ПАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 11
40. ПРАТ ЗАЇР 21
41. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 48
42. ТОВ ЗУБР ЛТД 15
43. ТОВ ІНТЕРБІЗНЕС КАПІТАЛ 42
44. ПРАТ ІНТЕРМАРКЕТ 56
45. ПРАТ ІНФОРЕСУРС АГ 17
46. ЗАТ КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ» 7
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
47. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР'ЄР 42
48. ПРАТ КАНІВРИБА 33
49. ПАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 46
50. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13068 25
51. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 3
52. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 5
53. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО 47
54. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ РТП 32
55. ПАТ КОБЛЕВО 18
56. ПАТ КОД ІНВЕСТ 26
57. ПРАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКА «СІЛЬГОСПХІМІЯ» 41
58. ПАТ КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» 36
59. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 37
60. ПРАТ КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС» 16
61. ПРАТ КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ДЕМОС» 36
62. ПРАТ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС» 54
63. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 50
64. ПАТ КРОСС - П/Ф «ЗОРЯ» 20
65. ТОВ КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ» 13
66. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 11
67. ПРАТ ЛЕКС ХОЛДИНГ 44
68. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА 42
69. ПАТ ЛУГА 22
70. ПАТ ЛФС СЕРВІС 26
71. ПРАТ МАГАЗИН №100 14
72. ПАТ МАГЕДІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 31
73. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ТЕРМІЧНИЙ ЗАВОД 49
74. ПАТ МЕГАНОМ 1
75. ПАТ МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ 27
76. ПРАТ МЕРКУРІЙ-V 2
77. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 19
78. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 15
79. ПРАТ М-ІНВЕСТ 20
80. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 41
81. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «МРІЯ» 22
82. ТОВ НАВІУМ 51
83. ВАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНО-

ГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ
37

84. ПАТ НАФТОВА КОМПАНІЯ «ОЙЛ СІТІ» 28
85. ДПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ» 11
86. ПАТ ОБЛДОРРЕМБУД 13
87. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238 56
88. ПАТ ОДЕСАГАЗ 12
89. ЗАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 21
90. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 43
91. ТОВ ОІЛАГРОІНВЕСТ 8
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
92. ПАТ ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС 27
93. ПРАТ ОПТОВО-РОЗНИЧНА БАЗА «ОДЕСАРИБСНАБ» 38
94. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 28
95. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР 55
96. ПРАТ ПІВДЕНБУДТРАНС 17
97. ПАТ ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 2
98. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 12
99. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «МИКОЛАЇВТУРИСТ» 18

100. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 25
101. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 44
102. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 24
103. ПАТ ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП 29
104. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 36
105. ПАТ ПРИКАРПАТБУД 33
106. ПАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 15
107. ПРАТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 4
108. ПРАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6 50
109. ПАТ СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ 30
110. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 9
111. ПРАТ СКРІН 39
112. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 12
113. ВАТ СЛОВ`ЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14
114. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 39
115. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» 51
116. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНА» 21
117. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 36
118. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 23
119. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 30
120. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 9
121. ПАТ ТЕРНІВСЬКЕ 20
122. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА» 51
123. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 16
124. ПРАТ ТРЕТІЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 14
125. ПАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 39
126. ПРАТ ТРИКРАТСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 14
127. АТ УКРГАЗБАНК 6
128. ПРАТ УКРРИБА 56
129. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 4
130. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 54
131. ПРАТ ФРОСТ 19
132. ПРАТ ХОЛОД 13
133. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 18
134. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 32
135. ПАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР 21
136. ПРАТ  ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР «ПРОНЕКС» 9
137. ПАТ ЯСНА ПОЛЯНА 53
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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) 3383710
 (067) 9006948

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

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

351005

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900

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 № 15069
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
17.04.2015 р. 


