
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 260 від 04.03.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

04.03.2014  м. Київ  № 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
24 березня 2014 року за № 364/25141

 
Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
нормативно-правових ак-
тів Державної комісії з цін-
них паперів та фондового 
ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та з метою здійснення заходів щодо додержання законо-
давства про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

від 19 березня 1997 року № 5 «Про затвердження 
Вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціо-
нерних товариств та підприємств-емітентів облігацій 
(крім комерційних банків, інституціональних інвесто-
рів)»;

від 29 липня 1998 року № 92 «Про розповсюдження 
форм фінансової звітності у відповідності з вимогами 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку», зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 02 листопада 
1998 року за № 702/3142.

2. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку зако-
нодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рі-
шення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Мозгового.

Голова Комісії             Д. Тевелєв

№66 (1819) 07.04.2014 р.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «Про затвердження 
Положення про формування інформаційної 

бази даних про ринок цінних паперів»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 25.03.2014 № 374 схвалено проект 
рішення «Про затвердження Положення про формуван-
ня інформаційної бази даних про ринок цінних паперів» 
(далі – Проект), який розроблено відповідно до пункту 15 
частини другої статті 7 та пункту 8 статті 8 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні».

Проектом визначає, зокрема перелік інформації, що 
оприлюднюється в інформаційній базі даних про ринок 
цінних паперів, джерела формування інформаційної 
бази даних про ринок цінних паперів.

Крім того, Проектом передбачено визнання таким, що 
втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24 травня 2001 року № 173 «Про впрова-
дження системи оприлюднення інформації на фондово-
му ринку України», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 6 липня 2001 року за № 568/5759;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 27 травня 2003 року № 233 «Про форму-
вання єдиного інформаційного масиву даних про емітен-
тів цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 25 червня 2003 року за № 516/7837.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надси-
латися за адресою:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та на адресу електроної пошти (e-mail): 
svitlana.loginova@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ко-
місії – http://www.nssmc.gov.ua/.

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

Голова Комісії           Д. Тевелєв

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР 
повідомляє про дематеріалізацію

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 07.02.2012 року №249, згідно з пунктом 5 розділу І 
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі змі-
ною найменування емітента та/або переведенням ви-
пуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 №736, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 
року за №802/23334, відповідно до документів, наданих 
ВАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» (18000, м. Черкаси, 
вул. Чкалова, 12 код за ЄДРПОУ: 00291994) на заміну 
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) 
простих іменних акцій у зв`язку з переведенням випуску 
цінних паперів у бездокументарну форму існування, ви-
дано ВАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ», код за ЄДРПОУ 
00291994, свідоцтво про реєстрацію випуску простих 
іменних акцій у зв`язку з переведенням випуску цінних 
паперів у бездокументарну форму існування – розпоря-
дження № 12-Кф-ЗС від 28 березня 2014 р.

НКцПфР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, на підставі п. 4 глави 1 розділу ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013р. 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за № 171/24948, та відповідно до доку-
ментів, наданих ПАТ «Науково-виробничий центр «Бор-
щагівський хіміко-фармацевтичний завод» (03680,  
м. Київ, вул. Миру, 17, код за ЄДРПОУ: 23518596) на ска-
сування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашен-
ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський 
хіміко-фармацевтичний завод». Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Науково-
виробничий центр «Борщагівський хіміко-фарма-
цевтичний завод» від 10 лютого 2005 року № 31/2/05, ви-
дане 25 січня 2012 року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 93-Кф-С–О від  
3 квітня 2014 р.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 2 розділу V Положення про порядок припинен-
ня корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665, 
та наданих документів Публічним акціонерним товари-
ством «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «Магістр – фонд енергетики» (01004, 
м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6- поверх, блок – 
Д, кімната 2, код за ЄДРПОУ: 35632393) на виключення 
відомостей про корпоративний інвестиційний фонд з 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію ре-
гламенту Публічного акціонерного товариства «За-
критий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «Магістр – фонд енергетики», 
зареєстрованого 18.02.2008 року. Анульовано свідоцтво 
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про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування Публічного акціонерного товари-
ства «Закритий недиверсифікований корпоративний ін-
вестиційний фонд «Магістр –фонд енергетики» від 
20.05.2011 року № 964-1, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0134–ІС від 3 квітня 2014 р.

НКцПфР повідомляє про ліцензування 
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 03.04.2014 № 158-ЦД-1-КУА 

у відношенні ТОВ «КУА «Міракс-Капітал» (код за ЄД-
РПОУ: 34965753) за порушення вимог законодавства 
про цінні папери застосовано санкцію у вигляді анулю-
вання ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) серії АД № 075729 від 18.07.2012р.

04.04.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

*     *     *
Включення до державного реєстру фінансових установ

№ 
сві-
до-

цтва

дата 
включення

сим-
вол

Код 
ЄДРПОУ

наймену-
вання 

фінансової 
установи

місцезнаходжен-
ня

№ 
ліцензії

строк діі 
ліцензії

№ 
свідо-
цтва 
КІф

підста-
ва 

заміни 
свідо-
цтва

дата 
заміни 
свідо-
цтва

підстава 
виклю-
чення з 
Реєстру

дата 
виклю-
чення з 
Реєстру

2211 04.04.2014 КУА 38290733 ТОВ "КУА 
"Олімп 
Ессет 

Інвестмент"

01042, м. Київ, 
бульвар Марії 
Приймаченко, 

буд.1/27, офіс 001

АЕ 
185375

26.12.2012 - 
 необмежений

2212 04.04.2014 ТОВ 38899150 ТОВ 
"Тассадар 

Фінанс"

01001, м.Київ, 
вулиця Прорізна, 

будинок 9

АЕ 
286825           

АЕ 
286824

18.02.2014 -
 необмежений

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГОГОЛIВСЬКА 
СТРIЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА"
00307655
вул. Куйбишева, буд.7, 
с. Гоголів, Броварський р-н, 
Київська область, 07452, 
(04594) 27285

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

03.04.2014

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

http://32241.ua.ALL.BIZ

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

Семененко Петро Федорович, 
1696504154

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 26.09.2013.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звіт 
директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 
2012 рік. 2. Звіт Наглядової ради. 3. Висновки ревізора щодо річного 
звіту та балансу ПрАТ за 2012 рік. 4. Затвердження річного звіту та 
балансу за 2012 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: директор.
Результати розгляду питань порядку денного:
Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті наступні рішення.
1.Затвердити звіт директора про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2012 рік. 2. Затвердити звіт

Наглядової ради за 2012 рік. 3. Затвердити висновки ревізора щодо 
річного звіту та балансу ПрАТ за 2012 рік. 4. Затвердити річний звіт 
та баланс товариства за 2012 рік. Дивіденди за 2012 рік не нарахо-
вувати, кошти направити на розвиток підприємства. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2013

Попередній
2012

Усього активів 7362 7441
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

2557 2746

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4051 4085
Сумарна дебіторська заборгованість 240 249
Грошові кошти та їх еквіваленти 493 345
Власний капітал 6561 6556
Статутний капітал 67 67
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3875 3870

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 801 885
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,34 0,4

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

0,34 0,4

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 266920 266920
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОГОЛIВСЬКА СТРIЧКОТКАцЬКА фАБРИКА”
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ТИСАГАЗ”

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Тисагаз", код за ЄДРПОУ 22091121, 
Закарпатська обл., Ужгородський 
район, 89452, село Вовкове, 
вул. Тайня, 5 км, 
тел: (0312)616844,

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

03.04.2014

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

http://22091121.smida.gov.ua/

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

ПП АФ “Довiра”, код за ЄДРПОУ 
31266919 

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 63104 19245
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24872 6862
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4792 286
Сумарна дебіторська заборгованість 1230 160
Грошові кошти та їх еквіваленти 3113 921
Власний капітал 16016 12219
Статутний капітал 50 50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14992 11195
Довгострокові зобов'язання 43178 5114
Поточні зобов'язання 3910 1912
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 4 4
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000 1000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОГРАД»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне акціонерне товари-

ство «ЕЛЕКТРОГРАД»
2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 50025, Дніпропетровська область, м. Кри-

вий Ріг, вулиця Модрівська, 93 
4. Міжміський код, телефон та факс 056-404-93-24, 0564-27-15-13
5. Електронна поштова адреса lawyer@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.electrograd.
com.ua 

7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадо-
вих осіб

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (протокол від 01.04.2014р.) 

прийнято рішення про звільнення з посади члена Правління Романюк 
Лілії Борисівни (паспорт АЕ № 033580 виданий Дзержинським РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.10.1995) 
згідно поданої заяви про звільнення. На зазначеній посаді перебувала 
з 30.04.2012р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.
Головою Правління АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (наказ від 01.04.2014р.) 

прийнято рішення про звільнення з посади Головного бухгалтера Рома-
нюк Лілії Борисівни (паспорт АЕ № 033580 виданий Дзержинським РВ 
Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.10.1995) 
згідно поданої заяви про звільнення. На зазначеній посаді перебувала 
з 03.04.2000р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Головою Правління АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» (наказ від 01.04.2014р.) 
прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки 
Головного бухгалтера Міронову Єлизавету Геннадіївну (паспорт АО  
№ 176978 виданий Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУ ДМС Украї-
ни в Дніпропетровській області 12.02.2014) строком на один рік. Поса-
дова особа протягом своєї діяльності обіймала посади провідного інже-
нера контрольно-ревізійного бюро відділу економічної безпеки  
ЗАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», головний бухгалтер 
ПАТ «Криворіжжитлобуд». Часткою у статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

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

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

Голова Правління      Ю.М. Захарченко 
03.04.2014р. 

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АЗОВЗОВНIШТРАНС”

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 товари-

ство "Азовзовнiштранс"
2. Код за ЄДРПОУ 01860667
3. Місцезнаходження 87510, м.Марiуполь, Донецька обл., 

вул. Корабельна,2
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0629) 40-78-38 (0629) 53-03-17

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

www.avt.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства 

«Азовзовнiштранс» 03 квiтня 2014 р. (протокол № 2/2014) прийнято 

рiшення припинити повноваження Генерального директора товариства 
Багаєва Валерiя Костянтиновича 03 квiтня 2014 року у звязку  
iз закiнченням термiну його повноважень. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття персональних даних. Частка, якою володiє у  
статутному капiталi товариства - 20,4522%. На посадi перебував з  
08 квiтня 2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства 
«Азовзовнiштранс» 03 квiтня 2014 р. (протокол № 2/2014) прийнято 
рiшення обрати Генеральним директором товариства Багаєва Валерiя 
Костянтиновича з 04 квiтня 2014 року. Фiзична особа згоди на розкриття 
персональних даних не надала. Володiє часткою у статутному капiталi - 
20,4522%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi - 398 акцiй. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн 
на який обрано - 3 роки вiдповiдно до Статуту.

Протягом останнiх 20 рокiв посадова особа є керiвником  
ПрАТ «Азовзовнiштранс».

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 ________ Багаєв Валерiй Костянтинович

Генеральний 
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2014
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“цЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТI 

“НОРМА”
Річна інформація емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 
НЕРУХОМОСТI "НОРМА", 33545414 
01011, МIСТО КИЇВ, ПАНАСА МИР-
НОГО, 11 (044) 581-5291,

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

04.04.2014р.

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

tson_norma@emitent.net.ua

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

МАЛЕ АУДИТОРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО "СТОРНО" У 
ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, 
21538169 

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ У 
ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПРОВО-
ДИЛИСЬ

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 0 0 0

Нарахування дивіден-
дів на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

0 0 0 0

Дата виплати диві-
дендів

--- --- --- ---

Опис Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства 
2013 року не нараховувались та не виплачува-
лись так як рiшення щодо нарахування та виплати 
дивiдендiв не приймалося

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 120000 0
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 120000 0
Статутний капітал 120000 29
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

0 -29

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 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

--- ---

у відсотках від статутного 
капіталу

--- ---

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

0 0

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

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРОфІРМА «ЧЕРНОМОРЕцЬ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне то-
вариство;

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03759777;
1.4 Місцезнаходження емітента: 98435, Республіка Крим, Бахчисарай-

ський район, с. Углове, вул. Леніна, 68; 1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента: (06554) 51630; 51422; 1.6 Електронна поштова адреса емітента: 
chernomor_аf@mail.ru; 1.7 Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: chernomor.org.ua;

1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно рішення Чер-

гових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Черномо-
рець» від 04.04.2014 року.

Згідно протоколу Чергових (річних) загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Агрофірма «Черноморець» № 9 від 04.04.2014 року вирішено:

2.1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «Агрофірма «Черноморець» 
Сафронової Олени Валентинівни, у зв’язку з закінченням терміну повноважень 
(згоди на розкриття даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Особа 
перебувала на посаді з 02.03.2011 року. Непогашена (не знята) судимість, та 
заборона обіймати певні посади та/або займатись певної діяльністю – відсут-
ня. Назва посади, яку раніше обіймала особа – Голова ревізійної комісії.

2.2. Обрати Ревізором ПрАТ «Агрофірма «Черноморець» Сафронову 
Олену Валентинівну (згоди на розкриття даних не надано). Не володіє 
акціями Товариства. Обрано на три роки. Непогашена (не знята) суди-
мість, та заборона обіймати певні посади та/або займатись певної діяль-
ністю – відсутня. Назва посади, яку раніше обіймала особа – Ревізор.

2.3. Припинити повноваження Наглядової Ради ПрАТ «Агрофірма 
«Черноморець», у зв’язку з закінченням терміну повноважень:

«Inkerman International AB» («Інкерман Інтернешнл АБ») - (реєстрацій-
ний номер 556818-1225, Швеція), володіє 545592 акціями, що складає 
96,6942 % статутного капіталу емітента, перебував на посаді з 02.02.2011 
року. Непогашена (не знята) судимість, та заборона обіймати певні поса-
ди та/або займатись певної діяльністю – відсутня. 

Крупнова Наталія Борисівна - згоди на розкриття даних не надано. Во-
лодіє 2 акціями Товариства. Особа перебувала на посаді з 02.03.2011 
року. Непогашена (не знята) судимість, та заборона обіймати певні поса-
ди та/або займатись певної діяльністю – відсутня. 

Шекета Леонтій Іванович - згоди на розкриття даних не надано. Воло-
діє 2 акціями Товариства. Особа перебувала на посаді з 02.03.2011 року. 
Непогашена (не знята) судимість, та заборона обіймати певні посади та/
або займатись певної діяльністю – відсутня. Назва посади, яку раніше 
обіймала особа – Голова Наглядової Ради.

2.4 Обрати членами Наглядової Ради:
«Inkerman International AB» («Інкерман Інтернешнл АБ») - (реєстраційний 

номер 556818-1225, Швеція), володіє 545592 акціями, що складає 96,6942 % 
статутного капіталу емітента. Обрано на три роки. Непогашена (не знята) суди-
мість, та заборона обіймати певні посади та/або займатись певної діяльністю 
– відсутня. Назва посади, яку раніше обіймала особа – член Наглядової Ради.

Крупнова Наталія Борисівна - згоди на розкриття даних не надано. Во-
лодіє 2 акціями, що складає 0,0004 % статутного капіталу емітента Това-
риства. Обрано на три роки. Непогашена (не знята) судимість, та заборо-
на обіймати певні посади та/або займатись певної діяльністю – відсутня. 
Назва посади, яку раніше обіймала особа – член Наглядової Ради.

Шекета Леонтій Іванович - згоди на розкриття даних не надано. Воло-
діє 2 акціями, що складає 0,0004 % статутного капіталу емітента Товари-
ства. Обрано на три роки. Непогашена (не знята) судимість, та заборона 
обіймати певні посади та/або займатись певної діяльністю – відсутня. На-
зва посади, яку раніше обіймала особа – Голова Наглядової Ради.

Згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «Агрофірма «Чер-
номорець» № 40 від 04.04.2014 року вирішено обрати Голової Наглядової 
Ради Товариства:

-Шекета Леонтій Іванович - згоди на розкриття даних не надано. Воло-
діє 2 акціями, що складає 0,0004 % статутного капіталу емітента Товари-
ства. Обрано на три роки. Непогашена (не знята) судимість, та заборона 
обіймати певні посади та/або займатись певної діяльністю – відсутня. 

2.5 Продовжити термін дії контракту з директором ПрАТ «Агрофірма «Чер-
номорець» Гацоєвим Костянтином Валерійовичем на три роки. Не володіє ак-
ціями Товариства. Непогашена (не знята) судимість, та заборона обіймати 
певні посади та/або займатись певної діяльністю – відсутня. Назва посади, яку 
раніше обіймала особа – директор ПрАТ «Агрофірма «Черноморець».

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації. що вказана в 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
Директор 
ПрАТ «Агрофірма «Черноморець» Гацоєв Костянтин Валерійович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 7 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Баштан-
ський сирзавод» 2. Код за ЄДРПОУ: 00446500 3. Місцезнаходження: 56100 Ми-
колаївська обл., м. Баштанка вул. Заводська, будинок 4 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (05158) 2-18-43, (044) 280-27-22 (05158) 2-18-43, (044) 280-27-22  
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_bashtanka-info.php  
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 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів 

02.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі обрання 
нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій Мико-
лайович (Паспорт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р. Печер-
ським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), яка займала посаду Голова На-
глядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25/03/2011 
р. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів 
02.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі обран-
ня нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій 
Миколайович (Паспорт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р. 
Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правлiння АППБ 
«Аваль», директор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято За-
гальними Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі обрання нового складу Наглядової Ради. Посадова 
особа Слободський Ігор Станіславович (Паспорт: серія СО номер 
901292 виданий 06.06.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в міс-
ті Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Призначення посадової 
особи виконано на підставі обрання нового складу Наглядової Ради. По-
садова особа Слободський Ігор Станіславович (Паспорт: серія СО но-
мер 901292 виданий 06.06.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
Заступник Голови Правлiння - Директор Департаменту 
зовнiшньоекономiчних та валютних операцiй АППБ «Аваль», директор 
ПрАТ «Престиж груп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 02.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі зміни складу Наглядової Ради. Посадова особа Шелудько Григорій 
Павлович (Паспорт: серія СО номер 365611 виданий 03.06.2000 р. 
Печеpським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: директор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнен-

ня прийнято Загальними Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Звільнення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО 
номер 346650 виданий 03.03.2000 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Призначення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО 
номер 346650 виданий 03.03.2000 р. Подільським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
директор ПрАТ «Престиж Груп. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято Загальними 
Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано 
на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова особа 
Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК номер 743986 виданий 
26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi), яка 
займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято Загальними 
Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова 
особа Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК номер 743986 вида-
ний 26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi), 
призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник 
фiнансово-економiчного управлiння ПрАТ «Престиж груп» Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Звільнення по-
садової особи виконано на підставі подовження терміну перебування на 
посаді. Посадова особа Савелій Віталій Сергійович (Паспорт: серія СН 
номер 003563 виданий 23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 02.04.2014 р. Призначення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Савелій Віталій Сергійович (Паспорт: серія 
СН номер 003563 виданий 23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС Укра-
їни в місті Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
фiнансовий директор АТ «Молочний альянс». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

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

2.
Голова Правлiння ________ Косяченко Сергiй Олександрович

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

(дата) 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАШТАНСЬКИй СИРЗАВОД»

TERRA FOOD MILK UKRAINE LIMITED 
(ТЕРРА фУД МІЛК ЮКРЕйН ЛІМІТЕД) 

Повідомляємо про те, що TERRA FOOD MILK UKRAINE LIMITED 
(ТЕРРА ФУД МІЛК ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД) має намір придбати прості акції 
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧ-
НИЙ ЗАВОД» у Бредуна Олександра Борисовича у кількості 379 961 шт., 
що становить 82.1518 % від загальної кількості простих акцій.

При цьому станом на момент подання даного повідомлення TERRA 
FOOD MILK UKRAINE LIMITED (ТЕРРА ФУД МІЛК ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД) 
не є акціонером Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДИМИ-
РЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КА-
ПІТАЛ» (ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інститу-
ційних інвесторів (діяльність з управління активами) АЕ № 263026 від 
17.04.2013р., строк дії необмежений), що здійснює діяльність за адресою: 
83048, м. Донецьк, вул. Артема, б. 102, повідомляє про тимчасову зміну міс-
цезнаходження на адресу: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, б. 51-А, 16 по-
верх у зв’язку з проведенням ремонту приміщення на строк до 01.10.2014р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Золотоніський маслоробний комбінат» 2. Код за ЄДРПОУ: 00447824  
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська обл., м. Золотоноша вул. Галини 
Лисенко, 18 4. Міжміський код, телефон та факс: (0473) 75-26-78  
(0473) 75-26-78 5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.ua/
entr_zolotonosha-info.php 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів 

04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі обрання 
нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій Мико-
лайович (Паспорт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р.  Пе-
черським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23/03/2011 р. 
Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі обран-
ня нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій 
Миколайович (Паспорт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р. 
Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду 
Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: Заступник Голови Правлiння АППБ 
«Аваль», директор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято За-
гальними Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі обрання нового складу Наглядової Ради. Посадова 
особа Слободський Ігор Станіславович (Паспорт: серія СО номер 
901292 виданий 06.06.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в міс-
ті Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: з 23/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Призначення посадової 
особи виконано на підставі обрання нового складу Наглядової Ради. По-
садова особа Слободський Ігор Станіславович (Паспорт: серія СО но-
мер 901292 виданий 06.06.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
Заступник Голови Правлiння - Директор Департаменту 
зовнiшньоекономiчних та валютних операцiй АППБ «Аваль», директор 
ПрАТ «Престиж груп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 04.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі зміни складу Наглядової Ради. Посадова особа Шелудько Григорій 
Павлович (Паспорт: серія СО номер 365611 виданий 03.06.2000 р. 
Печеpським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: директор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнен-

ня прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Звільнення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО 
номер 346650 виданий 03.03.2000 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 23/03/2011 р. Рішення про призначення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Призначення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО 
номер 346650 виданий 03.03.2000 р. Подільським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
директор ПрАТ «Престиж Груп. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято Загальними 
Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано 
на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова особа 
Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК номер 743986 виданий 
26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi), яка 
займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 23/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято Загальними 
Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова 
особа Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК номер 743986 вида-
ний 26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi), 
призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник 
фiнансово-економiчного управлiння ПрАТ «Престиж груп» Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Звільнення по-
садової особи виконано на підставі подовження терміну перебування на 
посаді. Посадова особа Савелій Віталій Сергійович (Паспорт: серія СН 
номер 003563 виданий 23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 23/03/2011 р. Рішення про призначення 
прийнято Загальними Зборами акціонерів 04.04.2014 р. Призначення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Савелій Віталій Сергійович (Паспорт: серія 
СН номер 003563 виданий 23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС Укра-
їни в місті Києві), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 
фiнансовий директор АТ «Молочний альянс». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій.

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 _________ Кулініч Владислав Віталійович

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

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКИй МАСЛОРОБНИй КОМБІНАТ»

місцезнаходження якого м. Київ, Московський проспект, 6
Повідомляє акціонерів про внесення змін згідно зі статтею 36 Закону 

України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з виправленням помилок до 
повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЕР-
ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» було опубліковане у виданні «Ві-
домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 17 бе-
резня 2014р. №51 (1804).

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

відбудуться 18 квітня 2014 року о 16 годині 00 хвилин за адресою:  
м. Київ, Московський проспект, 6, 2-ий поверх, приміщення ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 15 години 00 хвилин до  
15 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», буде складено станом на  
24 годину 14 квітня 2014 року. 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИй ІНВЕСТИцІйНИй БАНК»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 1. ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лічильної комісії  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів 2. ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 3. 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності  4. 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2013 рік. Визначення основних 
напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2014 рік.

Звіт Спостережної ради 5. ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної 
ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Звіт Ревізійної комісії 6. ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комі-
сії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Реві-
зійної комісії.

Затвердження річних результатів діяльності 7. ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК» за 2013 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків  ауди-
торської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»  за 2013 рік та заходів за резуль-
татами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Розподіл прибутку та збитків 8. ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
за підсумками роботи в 2013 році.

Затвердження розміру річних дивідендів за акціями 9. ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради 10. 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Обрання членів та Голови Спостережної ради 11. ПАТ «ПЕРШИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-12. 
ся з членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами Спостережної ради.

Про внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну 13. 
раду ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Ревізійну 
комісію ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», Положення про Правлін-
ня ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ПЕРШИй ІНВЕСТИцІйНИй БАНК» 
тис. грн.

Найменування показника Звітний період
( 2013 рік )

Попередній період
( 2012 рік )

Усього активів 1 243 248 883 611
Грошові кошти 240 146 95 963
Кошти в інших банках 3 209  70 666
Кредити та заборгованість 
клієнтів

831 314 587 768

Основні засоби 33 160 31 514
Усього зобов‘язань 989 624 631 628
Кошти банків 2 78 034
Кошти клієнтів 947 009 513 183
Чистий прибуток (збиток) 472 845
Власний капітал 253 624 251 983
Статутний капітал 230 000 230 000
Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

23 000 000 23 000 000

Кількість власних акцій, 
викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на 
кінець періоду (осіб)

283 303

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» – м. Київ, Московський проспект, 6, 
2 поверх, кімната 4, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 9.00 
до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – Корпоративний секретар, Мусіхіна Олена Олександрівна.

Телефони для довідок: 0 800 50 70 80, 044 428 61 28.
Правління 

ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОМЕТИЗ» 

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 ТОВАРИ-

СТВО «ДНІПРОМЕТИЗ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 05393145
3. Місцезнаходження: 49000, місто Дніпропетровськ, проспект Газети 

«Правда», 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-376-25-74 056-376-26-70
5. Електронна поштова адреса: nv.krivosheeva@dm.severstalmetiz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
У зв’язку з необхідністю формування Наглядової ради Товариства у 

кількісному складі згідно Статуту Товариства (п’ять членів) 28.03.2014 чер-
говими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпрометиз» більшістю голо-
сів прийнято рішення (Протокол №26) про відкликання усіх діючих членів 
Наглядової ради (чотири особи) й припинення їх повноважень з дня ухва-
лення цього рішення та про обрання членів Наглядової ради у кількості 
п’ять осіб.

28.03.2014 відкликано членів НР та припинено повноваження:
1) Голови Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» Рижова Андрія Валері-

йовича (володіє 1 акцією Товариства (0,00008% СК), непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних 
даних не надав, перебував на посаді Голови НР з 07.08.2013р.);

2) членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз»:
- Видріна Сергія Вікторовича (володіє 1 акцією Товариства (0,00008% 

СК), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду 
на розкриття паспортних даних не надав, перебував на посаді члену НР з 
12.04.2013р.);

- Палабугіна Віталія Васильовича (володіє 1 акцією Товариства 
(0,00008% СК), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, згоду на розкриття паспортних даних не надав, перебував на посаді 
члену НР з 12.04.2013р.);

- Кривошеєвої Наталії Вікторівни (акціями Товариства не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на роз-
криття паспортних даних не надала, перебувала на посаді члену НР з 
12.04.2013р.).

28.03.2014 обрано членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» на-
ступних осіб:

1) Шевельов Олександр Анатолійович (призначено на посаду на три 
роки; посади, які обіймав: 2004-2012рр. - виконавчий директор Черепо-
вецького заводу ВАТ «Северсталь-метиз», 2012-2013 - перший заступник 
мера м. Череповець, заступник губернатора Вологодської області. На по-
саді генерального директора ВАТ «Северсталь-метиз» з липня 2013р. до 
теперішнього часу. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних 
даних не надав);

2) Рижов Андрій Валерійович (призначено на посаду на три роки; з 
2008р. обіймає посаду директора з економіки та фінансів ВАТ «Северсталь-
метиз», м. Череповець, Росія);

3) Видрін Сергій Вікторович (призначено на посаду на три роки; з 2011 р. 
обіймає посаду комерційного директора ВАТ «Северсталь-метиз», м. Че-
реповець, Росія);

4) Палабугін Віталій Васильович (призначено на посаду на три роки; з 
2013р. обіймає посаду начальника управління корпоративних відносин та 
зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Северсталь», м. Череповець, Росія, 
2011-2013 - начальник управління з правового супроводження проектів ди-
візіону «Северсталь Російська сталь» ВАТ «Северсталь»);

5) Кривошеєва Наталія Вікторівна (призначено на посаду на три роки; з 
2010р. обіймає посаду начальника юридичного відділу ПАТ «Дніпрометиз»).

До повідомлення внесені тільки дані, згоду на внесення яких надали 
члени Наглядової ради.

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

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

Генеральний директор                     Якушев Олександр Сергійович
М. П.  03.04.2014
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПРИМ-К»
Код ЕДРПОУ  21607657 місцезнаходження : 01042, м.Київ, вул. П.Лу-

мумби , буд.7 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які призначені на 21 квітня 2014 року об 11.00 за адресою 
м.Київ, вул. П. Лумумби , буд.7.

Реєстрація акціонерів для участі  у позачергових загальних зборах від-
будеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45, згідно 
реєстру власників цінних паперів сформованому на 16.04.2014 року .

Акціонери повинні при собі мати паспорт,представник – паспорт та на-
лежним чином оформлену довіреність .

Перелік питань,що виносяться на голосування :
1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціо-

нерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3.Про звільнення директора Кононової І.В.
2.Про призначення  директора.
3.Про надання повноважень директору вчинити дії про перереєстра-

цію в усіх державних органах,що вимагає законодавство України.
З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-

тися у товаристві за вищевказаною адресою по робочих днях с 9.00  
до 14.00

ПрАТ «СУПРИМ-К»

РІЧНА ІНфОРМАцІЯ
ПРИВАТНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»
за 2013 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходжень-ня, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Аверс»; код за 
ЄДРПОУ 35489734; місцезнаходження: 
03680 м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 
будинок 8; тел. (044) 455-43-22

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

03 квітня 2014 року

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

www.sk-avers.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 «Оригінал»; 
код за ЄДРПОУ 22862145

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис. грн)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 21 874 22 008
Основні засоби (за залишковою вартістю) 242 182
Довгострокові фінансові інвестиції 3 793 4 819
Запаси 2 7
Сумарна дебіторська заборгованість 2 477 1 629
Грошові кошти та їх еквіваленти 218 244
Власний капітал 21 500 21 674
Статутний капітал 20 000 20 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -20 55
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 330 327
Поточні зобов'язання і забезпечення 44 7
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,00405 0,00155
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,00405 0,00155

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 20 000 20 000
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

- -

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 
ПРАТ «ВКК «УКРПАКСЕРВІС»

Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-комерцiйна компанiя 
«Укрпаксервiс»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01884248

Місцезнаходження емітента 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 21
Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 467-6911 467-6911

Дата вчинення дії 01.04.2014
Дата розміщення у стрічці новин 02.04.2014
Найменування повідомлення Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

У відповідності до рiшення загальних збрiв акцiонерiв (Протокол 
№ 9 вiд 01.04.2014) переобрано наступні органи управління у зв’язку 
із закінченням строку дії повноважень.

Звільнено (строк перебування на посаді – 3 роки):
Голова Наглядової ради: Просiн Дмитро Миколайович* (паспорт СН 

135269, Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 36,64%).
Члени Наглядової ради: Кулiк Андрiй Костянтинович* (паспорт НК 

017425, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., частка у СК 
36,64%), Лола Наталiя Володимирівна* (паспорт СН 197700, Московським 
РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 0,23%).

Призначено строком на 3 роки:
Голова Наглядової ради: Голова Наглядової ради: Просiн Дмитро Ми-

колайович* (паспорт СН 135269, Харкiвським РУГУ МВС України в м. Киє-
ві, частка у СК 36,64%).

Члени Наглядової ради: Кулiк Андрiй Костянтинович* (паспорт НК 
017425, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., частка у СК 
36,64%), Лола Наталiя Володимирівна* (паспорт СН 197700, Московським 
РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 0,23%).

Звільнено посадову особу Ревізор: ТОВ «Осокор-Буд»* (код 35031179, 
частка у СК 25,124%), причина звільнення – закінчення строку дії повно-
важень. Строк перебування на посаді – 3 роки.

Призначено на посаду Ревізор: Чумак Юрiй Олександрович* (паспорт 
МК 098944, Борiвським РВ УМВС України, частка у СК – 0%) терміном на 
3 роки. Попередня посада - Член Наглядової ради ПАТ «КБФ «Стрiла». 

_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи 

посадовi злочини.
Голова правління             Яценко М.М.

ПРАТ «БУДИНОК МОДЕЛЕй»
(ЄДРПОУ 00308956; місцезнаходження: 83114, м. Донецьк, вул. Уні-

верситетська, 80-Г) повідомляє про внесення змін до Повідомлення про 
проведення Загальних зборів акціонерів, надрукованого у газеті «Відомос-
ті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(1805) 
від 18.03.2014 р. (стор.7). 

Змінити один невірно (помилково) зазначений в оголошенні про збори 
показник у таблиці «Основні показники фінансово-господарської діяль-
ності підприємства (тис.грн.)» та викласти його у наступній редакції: 

Найменування показника Період
Звітний, 2013 рік

Чистий прибуток (збиток) (78,4)

Інша інформація, зазначена у Повідомленні про проведення Загаль-
них зборів акціонерів, надрукованому у газеті «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(1805) від 18.03.2014 р. 
(стор.7) залишається незмінною. 

Директор 
ПрАТ «БУДИНОК МОДЕЛЕй»                            Дембовський Л.ф.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 7 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32113410
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 12
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 499-40-72, 499-40-71
5. Електронна поштова адреса: kryuchkov.dm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 32113410.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення:

Рішенням одноосібного власника-акціонера ПрАТ «ХОЛДИНГОВА 
КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ» від 03.04.2014р., керуючись пунк-
том 1 та 2 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято 
рішення про припинення повноваженнь посадових осіб: 1.) Голова Нагля-
дової ради Колесников Віталій Володимирович. 2) Член Наглядової ради 
Колесников Вадим Віталійович. 3) Член Наглядової ради Продан Петро 
Васильович. 4) Член Наглядової ради Чолак Світлана Христофорівна.  
5) Член Наглядової ради Кононенко Олена Іванівна. Перебували на по-
садах з 16.01.2014 р.

Рішенням одноосібного власника-акціонера ПрАТ «ХОЛДИНГОВА 
КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ» від 03.04.2014р., керуючись пунк-
том 1 та 2 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято 
та першим засіданням Наглядової ради від 03.04.2014р. затведжено 
(схвалено) рішення про обрання на термін 3 (три) роки на посади: 1) Голо-
ва Наглядової ради Беспалова Олексія Олександровича. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: начальник департаменту 
ПАТ «Мостобуд». 2) Член Наглядової ради Майорова Андрія Юрійовича. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: началь-
ник юридичного відділу ПрАТ «Укрнафтогазбуд». 3) Член Наглядової ради 
Капустіна Володимира Олександровича. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п’яти років: заступник начальника відділу TOB «АББ 
ЛТД». 4) Член Наглядової ради Іщенко Діану Олександрівну. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер 
ПрАТ «Укрнафтогазбуд». 5) Член Наглядової ради Шевченко Валерію Ві-
таліївну. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
юрисконсульт ПАТ «Мостобуд». 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали. Част-
ками в статутному капіталі емітента не володіють.

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

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

Голова Правління                             Крючков Дмитро Васильович, 
03.04.2014р.

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

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКцІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»

1.2. Код за ЄДРПОУ емітента - 38377143
1.3. Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 287-01-22, (044) 287-01-22 
1.5. Електронна поштова адреса – o.ushakova@alpari-bank.com.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення – Відомості 
про зміну складу посадових осіб.

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРI БАНК» - надалi Това-

риство (код за ЄДРПОУ 38377143, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ,  
вул. Тарасiвська, 19) повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї про 
емiтента - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Рiшенням спо-
стережної ради Товариства (протокол № 78 вiд 03.04.2014р.) було звiльнено з 
посади Першого заступника Голови Правлiння Волкова Олександра 
Юрiйовича з 03.04.2014р.. Перебував на посадi з 29 жовтня 2013 р. (5 мiсяцiв). 
Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. Замiсть звiльненої особи iншу особу не призначено.

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

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

(підпис) 
Краснощок Олег Петрович

М. П. ________________________
04.04.2014 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента»

«ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА фІРМА 

«ХЕРСОНБУД»
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: «Публічне акціонерне товариство 
проектно- будівельна «Херсонбуд»; 2.Код ЄДРПОУ 01273243; 3.Місцезна-
ходження 73000 Херсонська обл., Суворовський р-н, , м.Херсон, вул.Кіро-
ва,24; 4.Міжміський код, телефон та факс 0552264632, 0552493205; 
5.  Електронна поштова адреса hbud@public.kherson.ua; 6. Вид особливої 
інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
Дата вчинення дії: 27.03.2014р.
Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
«ХЕРСОНБУД» ( надалі за текстом Товариство), які відбулись 
27.03.2014р.(Протокол №23 від 27.03.2014р.). припинено повнова-
ження - звільнено з посади: Голови Наглядової Ради Товариства - 
Сандика Бориса Мотлійовича та членів Наглядової Ради – Сандіка 
Анатолія Борисовича, Сальдо Ірину Володимирівну, Юрчака Миколу 
Гнатовича, Куценко Лідію Василівну; Голови Правління – генерально-
го директора Товариства - Сандіка Олександра Борисовича та членів 
Правління – Хвостову Ніну Василівну, Баум Леоніда Олександровича, 
Каменюку Олександра Михайловича, Яркіна Миколу Олександрови-
ча, Чернишенко Вадима Борисовича; Голови Ревізійної комісії Това-
риства – Стрикун Олександру Григорівну та членів ревізійної комісії 
– Рибакову Вікторію Володимирівну, Ільїну Валентину Олексіївну, Се-
вастіна Іллю Семеновича, Сугатова Віктора Олександровича (згоди 
на розкриття даних про особу не надано). Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини.

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 
27.03.2014р. (Протокол №23 від 27.03.2014р.). Обрано на посаду на 5 ро-
ків: Голову Наглядової Ради Товариства - Сандика Бориса Мотлійовича та 
членів Наглядової Ради - Сандіка Анатолія Борисовича, Сальдо Ірину Во-
лодимирівну, Хвостову Ніну Василівну, Куценко Лідію Василівну; Голову 
Правління – генерального директора Товариства - Сандіка Олександра 
Борисовича та членів Правління - Баум Леоніда Олександровича, Каме-
нюку Олександра Михайловича, Яркіна Миколу Олександровича, Черни-
шенко Вадима Борисовича, Нікішину Тетяну Миколаївну; Голову Ревізій-
ної комісії  – Рибакову Вікторію Володимирівну та членів Ревізійної комісії 
– Довганевича Івана Олександровича, Сухачевську Катерину Сергіївну 
(згоди на розкриття даних про особу не надано). Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Наглядової Ради ПАТ «Херсонбуд»  Б.М.Сандик

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Енергетичний холдинг»

1.2. Код за ЄДРПОУ - 30489263
1.3. Місцезнаходження – 01004, м. Київ, вул. Дарвiна, 6А
1.4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 279-27-29, (044) 279-29-29 
1.5. Електронна поштова адреса – vakan@unidevelop.com
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – http://30489263.smida.gov.ua/ 
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення – Відо-
мості про зміну складу посадових осіб. 

II. Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Енергетичний холдинг» (далі – То-

вариство) (код за ЄДРПОУ 30489263, місцезнаходження: 01004, м. Київ, 
вул. Дарвiна, 6А, тел. (044) 279-27-29, факс (044) 279-29-29, електронна 
поштова адреса: vakan@unidevelop.com, веб-сайт: http://30489263.
smida.gov.ua/) повідомляє про виникнення особливої інформації - Відо-
мості про зміну складу посадових осіб, а саме:

Звiльнено Голову Наглядової ради Товариства Стецькiв Лесю 
Вiталiївну (паспорт серiї КС №522683, виданий Франкiвським РВ 
ЛМУМВС України у Львiвськiй областi 28.11.2006 року). Рiшення про 
звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року 
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 
року). Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
акцiонерiв вiдповiдно до заяви. Перебувала на посадi Голови Наглядової 
ради Товариства 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала особа: юрисконсульт ТОВ «Орто-Лайн», голо-
вний юрисконсульт ЗАТ «Технопарк ЛЗТА», начальник юридичного 
вiддiлу ТОВ «Унiверсальна девелоперська компанiя».

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства Стецькiва 
Юрiя Олеговича (паспорт серiї КА 773903, виданий Франкiвським РВ 
УМВС України у Львiвськiй областi 11 березня 1998 року). Рiшення про 
призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року 
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд  
02.04.2014 року). Призначено строком на 3 (три) роки. Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 8,9 % (356 акцiй). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа: Генеральний директор ТОВ «Ю.ДI.СI. ХОЛДИНГ».

Звiльнено Члена Наглядової ради Товариства Костюка Андрiя Михай-
ловича (паспорт серiї КА 082653, виданий Личакiвським РВ УМВС Украї-
ни у Львiвськiй областi 22.02.1996 року.). Рiшення про звiльнення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року (Протокол №9 
рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 року). Зай-
мав посаду протягом 3 (трьох) рокiв. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: адвокат Адвокатської 
компанiї «Павленко, Стаценко i Осiнчук».

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства Костюка 
Андрiя Михайловича (паспорт серiї КА 082653, виданий Личакiвським РВ 
УМВС України у Львiвськiй областi 22.02.1996 року.). Рiшення про при-
значення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року 
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 
року). Призначено строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: адвокат Адвокатської 
компанiї «Павленко, Стаценко i Осiнчук».

Звiльнено з посади Члена Наглядової ради Товариства Матвiєнко 
Наталiю Iванiвну (паспорт серiї СН 630075, виданий Шевченкiвським РВ 
УМВС України у м. Києвi 16.10.1997 року). Рiшення про звiльнення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року (Протокол №9 
рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 року). 
Обiймала посаду протягом 3 (трьох) рокiв. Володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства у розмiрi 0,5 % (20 акцiй). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: 
не обiймала iншi посади, пенсiонер.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства Матвiєнко 
Наталiю Iванiвну (паспорт серiї СН 630075, виданий Шевченкiвським РВ 
УМВС України у м. Києвi 16.10.1997 року). Рiшення про призначення на 
посаду прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року (Про-
токол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 

року). Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,5 % (20 акцiй). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа: не обiймала iншi посади, пенсiонер.

Звiльнено з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Приходька 
Анатолiя Сергiйовича (паспорт серiї НМ 215728, виданий Городнянським 
РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 06.07.2005 року.). Рiшення про 
звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року 
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 
року). Перебував на посадi 4 (чотири) роки. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: юрисконсульт 
ТОВ «Унiверсальна девелоперська компанiя».

Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Мутузок 
Свiтлану Олександрiвну (паспорт серiї НМ 215728, виданий Городнян-
ським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 06.07.2005 року.). Рiшення 
про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 
року (Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
02.04.2014 року). Призначено строком на 3 (три) роки. Особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: бухгалтер  
ТОВ «Унiверсальна девелоперська компанiя».

Звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Нетишен-
ського Вiктора Вiкторовича (паспорт серiї СО 291054, виданий Радян-
ським РУГУМВС України в м. Києвi 07.12.1999 року.). Рiшення про 
звiльнення з посади прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 
року (Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
02.04.2014 року). Обiймав посаду протягом 3 (трьох) рокiв. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: 
фiнансовий директор ТОВ «Унiверсальна девелоперська компанiя».

Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Нети-
шенського Вiктора Вiкторовича (паспорт серiї СО 291054, виданий Ра-
дянським РУГУМВС України в м. Києвi 07.12.1999 року.). Рiшення про 
призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року 
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
02.04.2014 року). Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Част-
кою у статутному фондi капiталi Товариства не володiє. Непогашених 
судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа: фiнансовий директор ТОВ «Унiверсальна девелопер-
ська компанiя».

Звiльнено з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Попову 
Наталiю Олегiвну (паспорт серiї МЕ 369704, виданий Голосiївським РУ-
ГУМВС України в м. Києвi 23.03.2004 року). Рiшення про звiльнення з 
посади прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року  
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв  
вiд 02.04.2014 року). Обiймала посаду протягом 3 (трьох) рокiв. Част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених  
судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа: провiдного юрисконсульта ТОВ «Унiверсальна девело-
перська компанiя».

Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Попову 
Наталiю Олегiвну (паспорт серiї МЕ 369704, виданий Голосiївським РУ-
ГУМВС України в м. Києвi 23.03.2004 року). Рiшення про призначення на 
посаду прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року (Про-
токол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2014 
року). Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: 
провiдний юрисконсульт ТОВ «Унiверсальна девелоперська компанiя».

Звiльнено з посади Голови Правлiння Товариства з 02.04.2014 року 
Солода Сергiя Венiамiновича (паспорт серiї СА 934311, виданий  
Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 01.04.1999 року). 
Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
02.04.2014 року (Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 02.04.2014 року). Перебував на посадi 4 (чотири) роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала особа: керiвник проектiв ТОВ «Реал гiпермаркет Україна», ди-
ректор з розвитку ТОВ «Власт група».

Призначено на посаду Голови Правлiння Товариства з 03.04.2014 року 
Гурiненко Юлiю Вiкторiвну (паспорт серiї МЕ 327987, виданий 
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 09.09. 2003 року). Рiшення 
про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 02.04.2014 року 
(Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд  
02.04.2014 року). Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Част-
кою у статутному капiталу емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: 
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фiзична особа – пiдприємець, менеджер ТОВ «Туристична агенцiя 
«Всесвiт».

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Товариства з 
03.04.2014 року Олевську Тетяну Вадимiвну (паспорт серiї СЮ 143877,  
виданий Хортицьким РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорiзькiй областi 09.07.2009 
року) Рiшення про призначення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
02.04.2014 року (Протокол №9 рiчних чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
02.04.2014 року). Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Часткою у 
статутному капiталу емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа: начальник вiддiлу 
зв’язкiв з iнвестицiями ТОВ «Унiверсальна девелоперська компанiя».

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

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

(підпис)
Гуріненко Юлія Вікторівна

М. П. 04.04.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКА-
ЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ";

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Шевченка, 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 47-13-47, (0562) 47-13-47;
5. Електронна поштова адреса: moskalenko@dngas.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dneproblgas.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, при-

пинення його філій, представництв.
II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПАТ "Днiпропетровськгаз" 03.04.2014 р. прийнято
рiшення (протокол № 03/04-2014 вiд 03.04.2014 р.) про лiквiдацiю (закрит-
тя) вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) Товариства:

1. ЖОВТОВОДСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний
код 20243456 . Мiсцезнаходження:, 52204, Днiпропетровська область, м.
Жовтi Води, вул. Промислова, буд. 3.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промис-

лового призначення.
2. МАРГАНЕЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний
код 24607899. Мiсцезнаходження: 53400, Днiпропетровська область, м.
Марганець, вул. Крупської, буд. 33.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
85.32 Професiйно-технiчна освiта;
55.90 Дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщення;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах.
3. ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО

ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiй-
ний код 24607942. Мiсцезнаходження: 52800, Днiпропетровська область,
м. Першотравенськ. , вул. Комсомольська, буд. 38.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промис-

лового призначення;
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури.
4. СОЛОНЯНСЬКА СЛУЖБА ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОСПО-

ДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТА-
ЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний код
24608025. Мiсцезнаходження: 52400, Днiпропетровська область, Соло-

нянський район, смт. Солоне , вул. Незалежностi, буд. 1а.
Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

таткування;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
47.99 Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання.
5. СОФIЇВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОСПО-

ДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТА-
ЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний код
24607971. Мiсцезнаходження: 53100, Днiпропетровська область, Софiївс-
ький район, смт. Софiївка, вул. Садова, буд. 122а.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

таткування;
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах.
6. ЦАРИЧАНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний
код 24608002. Мiсцезнаходження: 51000, Днiпропетровська область, Ца-
ричанський район, смт. Царичанка, вул. Комсомольська, буд. 75б.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

таткування;
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах.
7. ШИРОКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний
код 24607988. Мiсцезнаходження: 53700, Днiпропетровська область, Ши-
рокiвський район, смт. Широке, вул. Ленiна, буд. 82.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

таткування;
35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах.
Причини лiквiдацiї (закриття) вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) Това-

риства в протоколi не зазначено.
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 Ю. Д. Френкель 

03.04.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТИЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05393145
3. Місцезнаходження: 49000, місто Дніпропетровськ, проспект Газети 

«Правда», 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 056-376-25-74 056-376-26-70
5. Електронна поштова адреса: nv.krivosheeva@dm.severstalmetiz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Для виконання вимог статуту Товариства 31.03.2014р. рішенням 

Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» (протокол №44 засідання НР) об-
рано:

1) Голову Наглядової ради Шевельова Олександра Анатолійовича 
(призначено на посаду на три роки; посади, які обіймав: 2004-2012рр. - 
виконавчий директор Череповецького заводу ВАТ «Северсталь-
метиз», 2012-2013 - перший заступник мера м. Череповець, заступник 
губернатора Вологодської області. На посаді генерального директора 
ВАТ «Северсталь-метиз» з липня 2013р. до теперішнього часу. Акція-
ми Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не на-
дав);

2) секретаря Наглядової ради Палабугіна Віталія Васильовича (при-
значено на посаду на три роки; з 2013р. обіймає посаду начальника 
управління корпоративних відносин та зовнішньоекономічної діяльності 
ВАТ «Северсталь», м. Череповець, Росія, 2011-2013 - начальник управлін-
ня з правового супроводження проектів дивізіону «Северсталь Російська 
сталь» ВАТ «Северсталь», володіє 1 акцією Товариства (0,00008% СК), 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних не надав).

У зв’язку з отриманням заяви по звільнення за власним бажанням – 
31.03.2014р. Наглядова рада ПАТ «Дніпрометиз» прийняла рішення (про-
токол № 45 засідання НР) про звільнення з посади генерального директо-
ра Публічного акціонерного товариства «Дніпрометиз» Ковтонюка Олега 
Вікторовича та припинення його повноважень одноосібного виконавчого 
органу Товариства 31.03.2014р. 

Ковтонюк О.В. був обраний на посаду рішенням чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства 08.04.2010р.; акціями ПАТ «Дніпрометиз» не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
згоду на розкриття паспортних даних не надав.

Крім того, у зв’язку із звільненням 31.03.2014р. з посади генерального 
директора ПАТ «Дніпрометиз» Ковтонюка О.В. Наглядовою радою ПАТ 
«Дніпрометиз» прийнято рішення (протокол №47 засідання НР від 
31.03.2014р.) про обрання генеральним директором публічного акціонер-
ного товариства «Дніпрометиз» Якушева Олександра Сергійовича на 
строк з 01 квітня 2014 року до 31 березня 2015 року включно.

Якушев О.С. у 2003 – 2011 роках обіймав посаду директора з управлін-
ня активами ВАТ «Дніпрометиз», з 2011р. до обрання керівником Товари-
ства – директор з технічного розвитку ПАТ «Дніпрометиз» ; акціями Това-
риства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав.

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

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

2. Генеральний директор               Якушев Олександр Сергійович
М. П.  04.04.2014р.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАГАЗИН «МЕДТЕХНIКА» 

Річна інформація 
ПрАТ за 2013 р.

Приватне акцiонерне товариство «Магазин «Медтехнiка». Код 
ЄДРПОУ 23138698. Адреса 73000 м.Херсон вул.Пугачова, 4,  
тлф 0552263137. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 03.04. 
14. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: medteh.vatua.com.  
ПП «Аудиторська фірма «Екаунт», 31133478. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2013р./2012р.): 
Усього активів 2829/2839. Основні засоби 2343/2361. Довгостро-
кові фінансові інвестиції 1/1. Запаси 395/288. Сумарна дебітор-
ська заборгованість 70/135. Грошові кошти та їх еквівален- 
ти 11/14. Власний капітал 999/974. Статутний капітал 250/250. 
Непокритий збиток -1210/-1235. Довгострокові зобов'язання 51/599. 
Поточні зобов’язання 1779/1267. Чистий прибуток (збиток) 26/-1.

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«цЮРУПИНСЬКА ШВЕйНА фАБРИКА 

«ЮНIСТЬ» 
Річна інформація ПрАТ за 2013 р.

Приватне акцiонерне товариство «Цюрупинська швейна фабрика 
«Юнiсть». Код ЄДРПОУ 02972167. Адреса 75100 Херсонська обл.  
м.Цюрупинськ вул.Енгельса, 19, тлф 0554222947. Повний текст РІ у 
ЗІБД Комісії розкрит 04.04.14. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: 
junost.vatua.com. Аудитор ФОП Пірієнко Валерій Іванович, код 
2012314477. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
(тис.грн.) (2013р./2012р.): Усього активів 13666/12169. Основні засо-
би 5711/5461. Запаси 1118/1018. Сумарна дебіторська заборгованість 
5968/4698. Грошові кошти та їх еквіваленти 65/143. Власний капітал 
-7744/-6942. Статутний капітал 11/11. Нерозподілений прибуток 
-8380/-7578. Поточні зобов’язання 21410/19111. Збиток на одну акцію 
(грн.) -74/-18. Кількість акцій 10817/10817.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860;
3. Місцезнаходження: 49029, м. Днiпропетровськ, вул. Володарського, 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73;
5. Електронна поштова адрес: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dneprogaz.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення 
Згiдно протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОГАЗ" від

03.04.2014р.:
- припинено повноваження члена Наглядової ради TANTER HOL-

DINGS LIMITED (НЕ 173090). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 16,55%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ERISWELL TRA-
DING LIMITED (НЕ 173086). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 16,64%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Наглядової ради SAGACITY LIMI-
TED (НЕ 170512). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,87%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії HUMGATE HOL-
DINGS LIMITED (НЕ 147351). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 21,54%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії SODEMAN LIMI-
TED (НЕ 173089). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,73%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- обрано члена Наглядової ради TANTER HOLDINGS LIMITED (НЕ
173090). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,55%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014 р. Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011 р.
по 03.04.2014 р. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Наглядової ради ERISWELL TRADING LIMITED (НЕ
173086). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,64%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014 р. Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011 р.
по 03.04.2014 р. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Наглядової ради SAGACITY LIMITED (НЕ 170512). Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 16,87%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014р..Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011р.
по 03.04.2014р. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Ревізійної комісії HUMGATE HOLDINGS LIMITED (НЕ
147351). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 21,54%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014 р. Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011р.
по 03.04.2014 р. член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Ревізійної комісії SODEMAN LIMITED (НЕ 173089). Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 9,73%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з 03.04.2014 р.
Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011 р. по 03.04.2014
р. член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

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

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

2. Т.в.о. Голови правління ПАТ "ДНІПРОГАЗ" С.Ю.Пікінер
03.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХІММЕТ"

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" (далі - Товариство)

повідомляє, що 03.04.2014р. від депозитарію ПАТ "Національний депози-
тарій України" був отриманий перелік акціонерів Товариства. Пакет влас-
ника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Іс-
тейт Інвестмент" (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги,
буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 23,4171% голосуючих ак-
цій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих
іменних акцій ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент"  становить  0% голосуючих ак-
цій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерно-
го товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Бонд" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна. буд.
30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 12,2897% голосуючих акцій Това-
риства. З урахуванням придбаних акцій, пакет акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Бонд"
становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Това-
риства Публічне акціонерне товариство "Тера-Інвест" (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 34497058) становив
0,4110% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій
Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "Тера-Інвест"  становить 35
284 364 (тридцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі триста-
шістдесят чотири) штуки, що становить 35,7985% голосуючих акцій Това-
риства.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет"   Пашковська О.М. 03.04.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСТАР» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

«Київстар» 
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, б. 51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 209 00 70;
     (044) 232 21 84
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/ru/kr/about/
about/partners/issuers/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку N 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб емітен-
та

II. Текст повідомлення 
03.04.2014 р. наглядовою радою ПрАТ «Київстар» було прийнято рі-

шення:
1) про призначення п. Ібрагіма Мохамеда Мохамеда Хассанеіна Ка-

рама на посаду члена правління ПрАТ «Київстар».
Зміни в персональному складі правління пов’язані з його розширен-

ням з трьох до п’яти членів та, відповідно, входженням до складу прав-
ління двох нових членів, які обіймають посади фінансового та комерцій-
ного директорів.

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емітента, якою 
володiє особа: 0%.

Наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 
немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з  

1 вересня 2013 р. і до теперішнього часу п. Карам обіймає посаду 
фінансового директора ПрАТ «Київстар», Україна; вересень 2011 - 

серпень 2013 - директор з бізнес контролю, злиттів та поглинань, 
VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди; 2003-2011 - працював на різ-
них посадах, включаючи посади фінансового директора, директора 
зі стратегічного планування, директора з інвестицій та розвитку біз-
несу в операційних компаніях, що входять до групи «OrascomTelecom 
Holding», Єгипет; 1995-2003 - працював на різних посадах, включа-
ючи посади керуючого директора, директора з інвестицій, старшого 
експерта з інвестиційних питань в компанії «Prime Investments - 
Fund Managers», Єгипет. З 15.02.2013 по 05.08.2013 п. Карам обі-
ймав посаду члена наглядової ради ПрАТ «Київстар».

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
2) про призначення п. Сантьяго Аргеліка Хессе на посаду члена 

правління ПрАТ «Київстар».
Зміни в персональному складі правління пов’язані з його розширен-

ням з трьох до п’яти членів та, відповідно, входженням до складу прав-
ління двох нових членів, які обіймають посади фінансового та комерцій-
ного директорів. 

Інформація про розмір частки в статутному капіталі емiтента, якою 
володіє особа: 0%.

Наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: 
немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 18 лис-

топада 2013 р. і до теперішнього часу п. Аргелік обіймає посаду комер-
ційного директора ПрАТ «Київстар», Україна; 2007-2013 - партнер, Oliver 
Wyman, Великобританія; 2006-2007 - директор, Mercer Management 
Consulting, Франція; 1998-2006 - партнер, Diamond Management & 
Technology Consultants, Франція; 1995-1997 - старший консультант, 
Accenture, Іспанія; 1993-1994 - інженер-дослідник, SEAT, S.A., Іспанія. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 

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

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

Президент     І.В. Литовченко 
04.04.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУЧАНСЬКИй ПРИЛАДОБУДІВНИй ЗАВОД ВЕДА»

(код ЄДРПОУ 05756731, місцезнаходження:08292, Київська обл.,  
м. Буча, вул. Горького, 8) повідомляє про доповнення до порядку денного 
чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 
12.00 год. у холі адмінкорпусу за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Горь-
кого, 8. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 
11.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 499-78-06.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 14 квітня 2014 року. 

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

7. Перевибори члена Ревізійної комісії.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опублікова-

но 07.03.2014р. №46 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку».
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

з нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 1. ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВАНТ-БАНК»

Код за ЄДРПОУ: 2. 36406512
Місцезнаходження: 3. 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23
Міжміський код, телефон та факс: 4. (044) 364-34-34
Електронна поштова адреса: 5. v.tovkach@avantbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 6. 

емітентом для розкриття інформації: http://avantbank.com.ua/about/
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-7. 

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№2826 від 03.12.2013: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі.

ІІ. Текст повідомлення
«02» квітня 2014 року ПАТ «АВАНТ-БАНК» (надалі – Емітент) з листа 

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (вх. №292 від 02.04.2014) стало відомо, що 
«01» квітня 2014 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» було прийнято рішення 

№0104/2014/12 про переведення з «02» квітня 2014 року (дата набрання 
чинності рішення) іменних відсоткових облігацій Емітента серії «С» бездо-
кументарної форми існування з котирувального списку 2-рівня лістингу до 
списку позалістингових цінних паперів біржового списку ПАТ «Фондова бір-
жа ПФТС». Причина делістингу – невідповідність цінних паперів умовам 
перебування в котирувальному списку 2-го рівня лістингу.

Кількість цінних паперів, щодо яких стало відомо про факт делістингу, ста-
новить 70 000 (сімдесят тисяч) штук номінальною вартістю 70 000 000,00 грн. 
(сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) (100% у співвідношенні до загаль-
ного розміру випуску облігацій серії «С»). 

Випуск іменних відсоткових облігацій Емітента серії «С» було зареє-
стровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
19.07.2012, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 178/2/2012.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правління _________ В.О. Лєбєдєв

 (підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
«03» квітня 2014 року

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Виробничо-закупiвельне пiдприємство «Хмiль»

2. Код за ЄДРПОУ: 05471336
3. Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Металiстiв, буд.6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0412 42-76-27, 42-76-27
5. Електронна поштова адреса: vzphmil@emzvit.com.ua
6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vzphmil.ho.ua
7. Вид особливої інформації: вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол  

№ 1 вiд 03.04.2014 р.) 03.04.2014 р. припиненi повноваження голови Наглядо-
вої ради Латашевича Олексія Андрійовича (паспорт: ВМ № 144473 виданий 
Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 21.05.1996) в зв»язку iз 
закiнченням термiну обрання. На данiй посадi перебував з 23.04.2012 р. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол №1 вiд 03.04.2014 р.) 03.04.2014 р. припиненi повноваження члена 
Наглядової ради Лайчук Галини Володимирівни (паспорт: ВН № 040765 ви-
даний Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл. 14.07.2001) в 
зв»язку iз закiнченням термiну обрання. На данiй посадi перебувала з 
24.03.2011 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.09263%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 03.04.2014 р.) 03.04.2014 р. припиненi 
повноваження члена Наглядової ради Старовойтова Анатолія Олексійовича 
(паспорт: ВМ № 771929 виданий Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 17.12.1996) в зв»язку iз закiнченням термiну обрання. На 
данiй посадi перебував з 24.03.2011 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.09263%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 03.04.2014 р.) 
03.04.2014 р. припиненi повноваження голови Ревізійної комісії Присяжнюк 
Ольги Миколаївни (паспорт: ВМ № 617939 виданий Богунським РВ УМВС 
України в Житомирськiй обл. 10.10.1998) в зв»язку iз закiнченням термiну об-
рання. На данiй посадi перебувала з 24.03.2011 р. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.10189%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 
вiд 03.04.2014 р.) 03.04.2014 р. припиненi повноваження члена Ревізійної комі-
сії Варварюк Надії Петрівни (паспорт: ВН № 038452 виданий Житомирьским 
МВ УМВС України в Житомирськiй обл. 25.12.2001) в зв»язку iз закiнченням 
термiну обрання. На данiй посадi перебувала з 24.03.2011 р. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 
вiд 03.04.2014 р.) 03.04.2014 р. припиненi повноваження члена Ревізійної комі-
сії Муравської Ніни Іванівни (паспорт: ВН № 327774 виданий Житомирським 
РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 28.02.2006) в зв»язку iз закiнченням 

термiну обрання. На данiй посадi перебувала з 24.03.2011 р. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.10189%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Присяжнюк Ольга Миколаївна (паспорт: ВМ  
№ 617939 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 
10.10.1998) обрана 03.04.2014 р. членом Ревiзiйної комiсiї та головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Прото-
кол №1 вiд 03.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.10189%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обрана на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п»яти рокiв обiймала 
посади бухгалтера, заступник головного бухгалтера. Варварюк Надія Петрівна 
(паспорт: ВН № 038452 виданий Житомирьским МВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 25.12.2001) обрана 03.04.2014 р. членом Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
03.04.2014 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрана на посаду стро-
ком на 3 роки. Протягом останнiх п»яти рокiв обiймала посаду інженера ВТК. 
Муравська Ніна Іванівна (паспорт: ВН № 327774 виданий Житомирським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. 28.02.2006) обрана 03.04.2014 р. членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Прото-
кол №1 вiд 03.04.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.10189%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Обрана на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п»яти рокiв обiймала 
посаду завідуючої складом. Латашевич Олексій Андрійович (паспорт: ВМ  
№ 144473 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 
21.05.1996) обраний 03.04.2014 р. членом Наглядової ради Товариства за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 03.04.2014 р.) та голо-
вою Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Протокол  
№ 4 від 03.04.2014 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на по-
саду строком на 3 роки. Протягом останнiх п»яти рокiв обiймав посаду 
iнженера з охорони працi. Старовойтов Анатолій Олексійович (паспорт: ВМ 
№771929 виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 
17.12.1996) обраний 03.04.2014 р. членом Наглядової ради Товариства за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 03.04.2014 р.). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.09263%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду строком на 3 роки. 
Протягом останнiх п»яти рокiв обiймав посаду газоелектрозварювальника. 
Гаврилюк Андрій Олександрович (паспорт: ВМ № 281477 виданий Богунським 
РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 11.01.1997) обраний 03.04.2014 р. чле-
ном Наглядової ради Товариства за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол №1 вiд 03.04.2014 р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Об-
раний на посаду строком на 3 роки. Протягом останнiх п»яти рокiв обiймав 
посади водія, охоронця. 3. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правлiння                                Латашевич Андрiй Михайлович

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-ЗАКУПIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ХМIЛЬ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
2. Код за ЄДРПОУ – 19361386
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса - capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.arkada.ua /public 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» 03.04.2014 р. були 

прийняті рішення : 
I. На підставі заяви, що надійшла від Голови Спостережної ради Ко-

вальчука Трохима Тихоновича, в порядку, передбаченому статтею 57 За-
кону України «Про акціонерні товариства», припинено повноваження Голо-
ви Спостережної ради Ковальчука Трохима Тихоновича за його бажанням.

Голова Спостережної ради банку Ковальчук Трохим Тихонович часткою 
в статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Ковальчук Трохим Тихонович пе-
ребував на посаді Голови Спостережної ради банку протягом семи років.

В зв`язку з закінченням строку, на який були обрані, Заступник Голови 
Спостережної ради та члени Спостережної ради, припинити повноваження 
Заступника Голови Спостережної ради та членів Спостережної ради Банку, 
а саме:

- Заступника Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Ковальо-
вої Вікторії Іванівни. Заступник Голови Спостережної ради банку Ковальо-
ва Вікторія Іванівна часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Кова-
льова Вікторія Іванівна перебувала на посаді Заступника Голови Спосте-
режної ради банку протягом чотирьох років;

- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Горкуненко Людмили 
Миколаївни. Член Спостережної ради банку Горкуненко Людмила Микола-
ївна часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Горкуненко Людмила 
Миколаївна перебувала на посаді члена Спостережної ради банку протя-
гом шести років;

- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Григор`євої Віри Євге-
нівни. Член Спостережної ради банку Григор`єва Віра Євгенівна часткою в 
статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала. Григор`єва Віра Євгенівна перебу-
вала на посаді члена Спостережної ради банку протягом чотирьох років;

- члена Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Кошубської-Маріот 
Людмили Семенівни. Член Спостережної ради банку Кошубська-Маріот 
Людмила Семенівна часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Кошубська-Маріот Людмила Семенівна перебувала на посаді члена Спо-
стережної ради банку протягом чотирьох років.

II. Кількісний склад Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» з п`яти осіб 
на наступний трирічний термін затвердити. Обрати членами Спостережної 
ради ПАТ АКБ «АРКАДА» на трирічний термін:

- Кравченка Василя Івановича, заступника директора з науково-
дослідної роботи ТОВ «Фірма «ПАрМ» (кандидатура якого відповідає ви-
могам чинного законодавства щодо даної посади та який надав згоду). 
Кравченко Василь Іванович часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКА-
ДА» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: 
Президент ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ», науковий радник – 
консультант Голови Правління ПАТ АКБ «АРКАДА», Виконавчий секретар 
Будівельної палати України ,заступник директора з науково-дослідної ро-
боти ТОВ «Фірма «ПАрМ»; 

- Ковальову Вікторію Іванівну, головного економіста ТОВ «Будеволю-
ція» (кандидатура якої відповідає вимогам чинного законодавства щодо 
даної посади та яка надала згоду). Ковальова Вікторія Іванівна часткою в 
статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на роз-

криття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п`яти років: Заступник Голови Спостережної ради 
ПАТ АКБ «АРКАДА», директор Департаменту по залученню коштів до фон-
ду фінансування будівництва – заступник директора Головного Департа-
менту по залученню коштів ПАТ АКБ «АРКАДА», перший заступник дирек-
тора Головного департаменту по залученню коштів – директор 
департаменту по залученню коштів до фондів фінансування будівництва 
Головного департаменту по залученню коштів, директор ТОВ «Фірма 
«ПАрМ», головний економіст ТОВ «Будеволюція»; 

- Горкуненко Людмилу Миколаївну, головного економіста ТОВ «КОМПА-
НІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА» (кандидатура якої відповідає вимогам 
чинного законодавства щодо даної посади та яка надала згоду). Член Спо-
стережної ради банку Горкуненко Людмила Миколаївна часткою в статут-
ному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа 
протягом останніх п`яти років: член Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКА-
ДА», головний економіст з виконанням функцій секретаря правління групи 
спеціалістів при Голові Правління ПАТ АКБ «АРКАДА», головний економіст 
ТОВ «КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА»;

- Григор`єву Віру Євгенівну, економіста ТОВ «Бориспіль Капітель» (кан-
дидатура якої відповідає вимогам чинного законодавства щодо даної по-
сади та яка надала згоду). Член Спостережної ради банку Григор`єва Віра 
Євгенівна часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: член Спостереж-
ної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» 

,начальник відділу вибору об`єктів інвестування Управління по залучен-
ню коштів до фонду фінансування будівництва Департаменту по залучен-
ню коштів до фонду фінансування будівництва Головного Департаменту по 
залученню коштів ПАТ АКБ «АРКАДА», начальник управління з надання 
послуг щодо вибору об`єктів інвестування та вивчення попиту клієнтів де-
партаменту по залученню коштів до фондів фінансування будівництва Го-
ловного департаменту по залученню коштів, директор ТОВ «Бориспіль 
Капітель», економіст ТОВ «Бориспіль Капітель»; 

- Кошубську-Маріот Людмилу Семенівну, директора ТОВ «НОВІ БУДІ-
ВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ» (кандидатура якої відповідає вимогам чинного зако-
нодавства щодо даної посади та яка надала згоду). Член Спостережної 
ради банку Кошубська-Маріот Людмила Семенівна часткою в статутному 
капіталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа про-
тягом останніх п`яти років: член Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», 
директор ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ»;

III. 
- Обрати Головою Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» члена Спо-

стережної ради Кравченка Василя Івановича. Голова Спостережної ради 
ПАТ АКБ «АРКАДА» Кравченко Василь Іванович часткою в статутному ка-
піталі ПАТ АКБ «АРКАДА» не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п`яти років: Президент ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ФІНАН-
СІВ», науковий радник – консультант Голови Правління ПАТ АКБ «АРКА-
ДА», Виконавчий секретар Будівельної палати України , заступник директо-
ра з науково-дослідної роботи ТОВ «Фірма «ПАрМ»; 

- Обрати Заступником Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» 
члена Спостережної ради Ковальову Вікторію Іванівну. Заступник Голови 
Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА» Ковальова Вікторія Іванівна част-
кою в статутному капіталі ПАТ АКБ «Аркада» не володіє, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які обіймала поса-
дова особа протягом останніх п`яти років: Заступник Голови Спостережної 
ради ПАТ АКБ «АРКАДА», директор Департаменту по залученню коштів до 
фонду фінансування будівництва – заступник директора Головного Депар-
таменту по залученню коштів ПАТ АКБ «АРКАДА», перший заступник ди-
ректора Головного департаменту по залученню коштів – директор департа-
менту по залученню коштів до фондів фінансування будівництва Головного 
департаменту по залученню коштів, директор ТОВ «Фірма «ПАрМ», голо-
вний економіст ТОВ «Будеволюція». 

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 
Голова Правління           _______________       Паливода К.В.         
ПАТ АКБ «АРКАДА»             (підпис)     (ініціали та прізвище керівника)

М.П.  03.04.2014р. 
            (дата) 

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКцIОНЕРНИй КОМЕРцIйНИй БАНК «АРКАДА»
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ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛIДНИй ЗАВОД «ВЕСТА»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНфОРМАцІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД «ВЕСТА» 
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14313323
Адреса місцезнаходжен-
ня

08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Боярка, вул. Бiлогородська, 23а

Телефон емітента (044) 586-53-12
Електронна поштова 
адреса емітента

matuzko-kiev@mail.ru

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://14313323.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб
Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 
02.04.2014  р. були прийняті рішення щодо зміну складу посадових осіб 
Товариства:
Звільнено з посади Голова Наглядової ради особу Оганесян Грайр 
Георгiйович (паспорт МЕ 718708 01.02.2006 Дарницьким РУ ГУ МВС 
України у м. Києвi). Звільнення здійснено в зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
бувала на посаді з 19.04.2011 р. Не володіє часткою у статутному капіта-
лі товариства. 
Звільнено з посади Член Наглядової ради особу Брук Сергiй Федорович 
(паспорт СН 201727 28.05.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України у  
м. Києвi). Звільнення здійснено в зв’язку з закінченням терміну дії повно-
важень. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
бувала на посаді з 19.04.2011 р. Не володіє часткою у статутному капіта-
лі товариства. 
Звільнено з посади Член Наглядової ради особу Єлтарьова Анжела 
Геннадiївна (паспорт СО 586906 03.05.2001 Жовтневим РУГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi). Звільнення здійснено в зв’язку з закінченням терміну дії 
повноважень. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
бувала на посаді з 19.04.2011 р. Володіє часткою у статутному капіталі 
товариства 3,8044%.
Звільнено з посади Голова Ревізійної комісії особу Матузко Володимир 
Григорович (паспорт СН 504130 12.06.1997 Днiпровським РУ ГУ УМВС 
України в м. Києвi). Звільнення здійснено в зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
бувала на посаді з 19.04.2011 р. Не володіє часткою у статутному капіта-
лі товариства.

Звільнено з посади Член Ревізійної комісії особу Губенко Володимир Во-
лодимирович (паспорт НН 682447 25.08.1999 Деснянським ВМ УМВС 
України в Чернiгiвськiй областi). Звільнення здійснено в зв’язку з закін-
ченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 19.04.2011 р. Не володіє 
часткою у статутному капіталі товариства.
Призначено (переобрано) на посаду Голова Наглядової ради особу Ога-
несян Грайр Георгiйович (паспорт МЕ 718708 01.02.2006 Дарницьким РУ 
ГУ МВС України у м. Києвi). Не володіє часткою у статутному капіталі то-
вариства. Особу призначено в зв'язку зі звільненням попередньої особи. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу 
призначено на невизначений термін. Попередні посади – Голова Нагля-
дової ради. Особа не володіє акціями Товариства.
Призначено (переобрано) на посаду Член Наглядової ради особу Брук 
Сергiй Федорович (паспорт СН 201727 28.05.1996 Залiзничним РУ ГУ 
МВС України у м. Києвi). Не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Особу призначено в зв'язку зі звільненням попередньої особи. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу 
призначено на невизначений термін. Попередні посади – Член Наглядо-
вої ради. Особа не володіє акціями Товариства.
Призначено (переобрано) на посаду Член Наглядової ради особу Єл-
тарьова Анжела Геннадiївна (паспорт СО 586906 03.05.2001 Жовтне-
вим РУГУ МВС України в м. Києвi). Володіє часткою у статутному капі-
талі товариства 3,8044%. Особу призначено в зв'язку зі звільненням 
попередньої особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особу призначено на невизначений термін. Попередні 
посади – Член Наглядової ради. Особі належить 350 акцій Товари-
ства.
Призначено (переобрано) на посаду Голова Ревізійної комісії особу Ма-
тузко Володимир Григорович (паспорт СН 504130 12.06.1997 Днiпровським 
РУ ГУ УМВС України в м. Києвi). Не володіє часткою у статутному капіта-
лі товариства. Особу призначено в зв'язку зі звільненням попередньої 
особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особу призначено термінрм на 5 років. Попередні посади – Голова Реві-
зійної комісії. Особа не володіє акціями Товариства.
Призначено (переобрано) на посаду Член Ревізійної комісії особу Гу-
бенко Володимир Володимирович (паспорт НН 682447 25.08.1999 Дес-
нянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi). Не володіє часткою 
у статутному капіталі товариства. Особу призначено в зв'язку зі звіль-
ненням попередньої особи. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особу призначено термінрм на 5 років. Попере-
дні посади – Член Ревізійної комісії. Особа не володіє акціями 
Товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова Правління фоменко Iгор Якович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО 
МОТОР ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ – 14298457). Місцезнаходження – 
03134, м. Київ, вул. Якутська, 14. Телефон (факс) – (044) 205-59-66. Елек-
тронна поштова адреса – M.Mikheenko@dmi.com.ua. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет – www.dmi.com.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 03.04.14р., в зв’язку з закін-

ченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни у складі посадових 
осіб, які перебували на посаді 3 роки:

- припинено повноваження голови ревізійної комісії Чорної Тетяни Во-
лодимирівни; члена ревізійної комісії Мазура Генадія Івановича;

- обрано терміном на 5 років: на посаду голови ревізійної комісії Мико-
ленка Юрія Володимировича, інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років - начальник юридичного відділу ТОВ ВК ФК компанії 
«ЛЕВ»; на посаду члена ревізійної комісії Філімончук Інну Костянтинівну, 
інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років - начальник 
відділу з якості ПрАТ «Дніпро Мотор Інвест»;

- переобрано терміном на 5 років на посаду члена ревізійної комісії Хо-
менка Миколу Михайловича, інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років - начальник відділу реалізації автомобілів та мототех-
ніки ПрАТ «Дніпро Мотор Інвест».

Вищезазначені посадові особи часткою в статутному капіталі не володі-
ють.

- переобрано терміном на 3 роки на посаду членів наглядової ради: 
Устенка Сергія Петровича, часткою в статутному капіталі не володіє; Устенка 
Петра Івановича, володіє часткою в статутному капіталі – 80,000%; Дашка 
Сергія Миколайовича, володіє часткою в статутному капіталі – 20,000%. По-
садові особи інших посад протягом останніх п’яти років не обіймали.

2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 03.04.14р. переобрано на 
посаду голови наглядової ради строком на 3 роки Устенка Сергія Петрови-
ча, часткою в статутному капіталі не володіє, інших посад протягом остан-
ніх п’яти років не обіймав.

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

3. Підпис
Генеральний директор Андріїшен С.А. підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством, 03.04.14р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 7 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕПОС 
2011" 03058611 
вул. Глибочицька, 28, 
м. Київ, 04050 
(044) 4830495

2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

03.04.2014

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

eposprat.ucoz.ru

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

Слободянюк Василь 
Феодосійович, 
1363201218

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 25.04.2013
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання Лічильної 
комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
2.Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2012 рік та завдання на 2013 рік. 3.Звіт Наглядової ради 
Товариства 4.Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.  
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6.Затвердження 
порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. 7.Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Гене-
рального директора, звіту Ревізора. 8.Прийняття рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного 
року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предме-
том, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за  Особи,  
що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генераль-
ний директор, Голова Наглядової ради. Результати розгляду питань  
порядку денного: Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті  
відповідні рішення. 1. Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів 
товариства у складі: Голова зборів - Портяник С.Ф. Секретар зборів - 
Малиновська Л.В. Голова Лічильної комісії - Война Т.А.Член Лічильної 
комісії - Коріневич Н.І. Збори провести протягом одного робочого дня  
у передбаченому законом порядку. 2. Затвердити звіт Генерального

директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства 
за 2012 рік та перспективи розвитку на 2013 рік. 3. Затвердити звіт Нагля-
дової ради товариства за 2012 рік. 4. Затвердити звіт та висновок Ревізора 
про діяльність товариства за 2012 рік. 5. Затвердити річний звіт товариства 
за 2012 рік. 6. Покрити збиток, отриманий у 2012 році, та нерозподілений 
збиток в разі прибуткового результату діяльності у 2013 році і в наступні 
роки, а резервний капітал не використовувати на даний час на покриття 
збитків. 7. Визнати роботу Наглядової ради товариства за 2012 рік задо-
вільною. Визнати роботу Генерального директора товариства за 2012 рік 
задовільною. Визнати роботу Ревізора товариства за 2012 рік задовільною. 
8. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися протягом одного року, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів 
товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.  
9. Рішення про участь ПрАТ «ЕПОС2011» в інших господарських товари-
ствах цими зборами не приймати. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2013

Попередній
2012

Усього активів 895 1029
Основні засоби (за залишковою вартістю) 447 583
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 250 234
Сумарна дебіторська заборгованість 3 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 36 66
Власний капітал -901 -620
Статутний капітал 276 276
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1469 -1188
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 47 47
Поточні зобов'язання і забезпечення 1749 1602
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-101,81 -146,01

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

-101,81 -146,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2760 2760
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕПОС 2011”

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНСТИТУТ КРАСИ»

(місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 9-А, 
код ЄДРПОУ 22872120) (далі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 травня 
2014 р. о 10.00 годині за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмель-
ницького, 9-А, в адмінбудинку, кабінет №32.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу-
деться з 09.30 до 09.55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 8 травня 2014 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(ПОРЯДОК ДЕННИй):

Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження 1. 
регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 2. 
Товариства за 2013 р.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.3. 
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.4. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядо-5. 

вої ради та звіту Ревізійної комісії.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства.6. 
Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед-7. 

бачених законом.
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 8. 

рік.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адре-
сою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 9-А, в адмінбудинку, кабі-

нет №32, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 
14-00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – Голова правління Волощенко Інна Іванівна. 

Тел. /044/ 279-17-47.
Основнi показники 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
 (тис.грн.)

Найменування показника
Перiод

Звiтний 
2013 р.

Попередній 
2012 р.

Усього активiв 363 346
Основнi засоби 348 318
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси 6 8
Сумарна дебiторська заборгованість 15  28
Грошовi кошти та їх еквіваленти 32 31
Нерозподiлений прибуток - -
Власний капiтал - -
Статутний капiтал 20 20
Резервний капітал - 52
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 428 440
Чистий прибуток (збиток) -289  -336
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 100 100
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду (осiб) 72 74

Голова правлiння 
ПрАТ «ІНСТИТУТ КРАСИ»                              Волощенко Iнна Iванiвна

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фОНД 

НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«ІТТ-фІНАНС»

(ідентифікаційний код 35235884, код ЄДРІСІ 132830) 
(надалі – «Товариство»)

Ліквідаційна комісія Товариства повідомляє, що 28 березня 2014 
року загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІТТ-ФІНАНС» (Про-
токол № 11 від 28.03.2014 року) було прийнято рішення про добро-
вільне припинення діяльності Товариства до закінчення строку та за 
згодою всіх акціонерів Товариства, згідно п. 9.1 Регламенту Товари-
ства та п. 5 розділу ІІ Положення про порядок припинення корпора-
тивного інвестиційного фонду, затвердженого Рішення НКЦПФР 
№2606 від 19.11.2013 р.

Порядок та строк пред’явлення кредиторами вимог 
до Товариства: 

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів почи-
нається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі цього Порядку та триває 2 (два) місяці.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Лікві-
даційної комісії за місцезнаходженням Товариства із додаванням до-
кументів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, на-
лежно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з 
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісі-
єю рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, 
Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідом-
лення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 03150,  
м. Київ, вул. Фізкультури, 30, тел. (044) 246-68-41.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИцІЇ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32587736
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-

ського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: misinvest.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III: 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
03.04.2014 року емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримав від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціо-
нерного товариства станом на 01 квітня 2014 року, в результаті чого емі-
тенту стало відомо про виникнення особливої інформації, а саме: відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій.

Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп» (Пайовий 
венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу 
«Нові будівельні технології»), місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Ві-
кентія Хвойки, 18/14, код ЄДРПОУ: 32307531, код ЄДРІСІ: 233097, змен-
шився, але становить більше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки 
акціонера до зміни пакета акцій: 52,3815 % статутного капіталу. Розмір 
частки акціонера після зміни пакета акцій: 44,0693 % статутного капіталу. 
Розмір пакета акцій акціонера до зміни пакета акцій становив 130 953 630 
акцій. Розмір пакета акцій акціонера після зміни пакету акцій становить 
110173180 штук.

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

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

Генеральний директор                       Г.А. Нагаєвська, 04.04.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИцІйНИй фОНД 

НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«ІТТ-КАПІТАЛ»

(ідентифікаційний код 35289492, код ЄДРІСІ 132847)
(надалі – «Товариство»)

Ліквідаційна комісія Товариства повідомляє, що 28 березня 2014 
року загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІТТ-КАПІТАЛ» (Про-
токол № 12 від 28.03.2014 року) було прийнято рішення про добро-
вільне припинення діяльності Товариства до закінчення строку та за 
згодою всіх акціонерів Товариства, згідно п. 9.1 Регламенту Товари-
ства та п. 5 розділу ІІ Положення про порядок припинення корпора-
тивного інвестиційного фонду, затвердженого Рішення НКЦПФР 
№2606 від 19.11.2013 р.

Порядок та строк пред’явлення кредиторами вимог 
до Товариства:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів почи-
нається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі цього Порядку та триває 2 (два) місяці.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Лікві-
даційної комісії за місцезнаходженням Товариства із додаванням до-
кументів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, на-
лежно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з 
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісі-
єю рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, 
Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідом-
лення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 03150,  
м. Київ, вул. Фізкультури, 30, тел. (044) 246-68-41.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕСКО-РІВНЕ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕСКО-РІВНЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32744984
3. Місцезнаходження: 33027, місто Рівне, вулиця Буковинська, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 46-02-20, (0362) 46-02-18
5. Електронна поштова адреса: company@esco-rivne.org
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаці: www.esco-rivne.org
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЕСКО-РІВНЕ» від 4 квітня 2014 р. (протокол №29), у зв’язку із за-
кінченням 06.04.2014р. терміну дії повноважень, переобрано на наступ-
ний термін – 5 (п’ять) років:

1. Весельську Ніну Іванівну (паспорт серія ВР 018305 виданий Рівнен-
ським МВ УМВС України в Рівненській обл. 27.12.2002р.) на посаду голови 
правління ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ». Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента в розмірі – 8,4112%. Протягом останніх 5 років перебувала на 
посаді голови правління ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ».

2. Кондрай Світлану Ігорівну (паспорт серія СР 348695 виданий Рів-
ненським МУ УМВС України в Рівненській обл. 09.02.1998р.) на посаду 
члена правління ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ». Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Протягом останніх 5 років перебувала на посаді голов-
ного бухгалтера, члена правління ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ».

Вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

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

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

Голова правління               Весельська Ніна Іванівна, 04.04.2014 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емі-
тента

1.Загальні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ";

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03336166;
3. Місцезнаходження емітента: 58009, м.Чернівці, вул. Винниченка,

9а;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372) 54-90-04;
5. Електронна поштова адреса: office@chgas.cv.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.chgas.cv.ua;
7.Вид особливої інформації: Вiдомостi про рiшення емiтента про

утворення, припинення його фiлiй, представництв.

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Публічного ак-

ціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Чернівцігаз"
№ 03/04-2014  від 03.04.2014 р., керуючись пп. 10.2.3.14, 11.2.7  Стату-
ту Товариства, прийнято рішення про ліквідацію (закриття) відокремле-
них підрозділів  (філій ) Товариства:

- Вижницьке управління з газопостачання та газифікації - філія Пуб-
лічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Чер-
нівцігаз" (ідентифікаційний код 22831339; місцезнаходження: 60000,
Чернівецька область, Вижницький район, м. Вижниця, вул. Івасюка, буд.
16; основний вид діяльності:  35.22  Розподілення газоподібного палива
через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Заставнівське управління з газопостачання та газифікації - філія
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Чернівцігаз" (ідентифікаційний код 21424342; місцезнаходження:
59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м.Заставна, вул.Ба-
жанського, буд. 62А; основний вид діяльності:  35.22  Розподілення га-
зоподібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Кіцманське управління з газопостачання та газифікації - філія Пуб-
лічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Чер-
нівцігаз" (ідентифікаційний код 21442966; місцезнаходження: 59300,
Чернівецька область, Кіцманський район, м. Кіцмань, вул. Сагай-
дачного, буд. 11; основний вид діяльності:  35.22  Розподілення газопо-
дібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Кельменецьке управління з газопостачання та газифікації - філія
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Чернівцігаз" (ідентифікаційний код 21423213; місцезнаходження:
60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт. Кельменці,
вул. Партизанська, буд. 2А; основний вид діяльності:  35.22  Розподілен-
ня газоподібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Новоселицьке управління з газопостачання та газифікації - філія
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Чернівцігаз" (ідентифікаційний код 21436931; місцезнаходження:
60300, Чернівецька область, Новоселицький район, м. Новоселиця, вул.
Короленка, буд. 2; основний вид діяльності:  35.22  Розподілення газо-
подібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Сторожинецьке управління з газопостачання та газифікації - філія
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Чернівцігаз" (ідентифікаційний код 21423302; місцезнаходження:
59003, Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець,
вул. Б. Хмельницького, буд. 22; основний вид діяльності:  35.22  Розпо-
ділення газоподібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Сокирянське  управління з газопостачання та газифікації - філія
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Чернівцігаз" (ідентифікаційний код 21422509; місцезнаходження:
60200, Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, вул.
Центральна, буд.81; основний вид діяльності:  35.22  Розподілення га-
зоподібного палива через місцеві (локальні)  трубопроводи).

- Хотинське управління з газопостачання та газифікації - філія Пуб-
лічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Чер-
нівцігаз" (ідентифікаційний код 23249200; місцезнаходження: 60000,
Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Лісова, буд.3;
основний вид діяльності:  35.22  Розподілення газоподібного палива че-
рез місцеві (локальні)  трубопроводи).

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

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

Голова правління  Горда Віктор Євгенович 
03.04.2014 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МОЛОКОТЕХСЕРВІС"
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
"МОЛОКОТЕХСЕРВІС", код ЄДРПОУ 13451632, Україна, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Байкальська, 12-А, 49051, (0562) 27-90-54;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2014 р.; 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.mservice.dp.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітностіТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА", ЄДРПОУ
33612773;

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента 

ПрАТ "МОЛОКОТЕХСЕРВІС"-суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)
за 2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

код за ЄДРПОУ: 34513446; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації:
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - Товариство) повідомляє, що
03.04.2014 р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України",
був отриманий  перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства То-
вариство з обмеженою відповідальністю "Юніверсал Секьюрітіз"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ
32987859) становив 8,8708% голосуючих акцій Товариства. З урахуван-
ням придбаних акцій, розмір частки ТОВ "Юніверсал Секьюрітіз"  скла-
дає  7 915 474 (сім мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста сім-
десят чотири) штуки простих іменних акцій, що складає 15,8309% голо-
суючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства
з обмеженою відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніп-
ропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ
33718012) становив 27,8403%  голосуючих акцій Товариства. З ураху-
ванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент"
складає 0% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Рибальченко Л.В.

03.04.2014 р.

Найменування показника
Період

Звітний Попередній
Усього активів 654,1 658,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 598,1 609,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 39,9 39,1
Сумарна дебіторська заборгованість 12,3 9,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,8 0,1
Власний капітал 452,2 455,7
Статутний капітал 150,5 150,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0,3 0,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 51,1 52,3
Чистий прибуток (збиток) 0,2 -1,2
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860;
3. Місцезнаходження: 49029, м. Днiпропетровськ, вул. Володарського, 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740-22-73, (056) 740-22-73;
5. Електронна поштова адрес: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dneprogaz.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення 
Згiдно протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОГАЗ" від

03.04.2014р.:
- припинено повноваження члена Наглядової ради TANTER HOL-

DINGS LIMITED (НЕ 173090). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 16,55%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Наглядової ради ERISWELL TRA-
DING LIMITED (НЕ 173086). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 16,64%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Наглядової ради SAGACITY LIMI-
TED (НЕ 170512). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,87%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії HUMGATE HOL-
DINGS LIMITED (НЕ 147351). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 21,54%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії SODEMAN LIMI-
TED (НЕ 173089). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,73%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебу-
вав на посадi з 21.03.2011 р. по 03.04.2014 р.

- обрано члена Наглядової ради TANTER HOLDINGS LIMITED (НЕ
173090). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,55%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014 р. Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011 р.
по 03.04.2014 р. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Наглядової ради ERISWELL TRADING LIMITED (НЕ
173086). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,64%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014 р. Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011 р.
по 03.04.2014 р. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Наглядової ради SAGACITY LIMITED (НЕ 170512). Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 16,87%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014р..Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011р.
по 03.04.2014р. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Ревізійної комісії HUMGATE HOLDINGS LIMITED (НЕ
147351). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 21,54%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з
03.04.2014 р. Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011р.
по 03.04.2014 р. член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

- обрано члена Ревізійної комісії SODEMAN LIMITED (НЕ 173089). Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 9,73%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено з 03.04.2014 р.
Строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи: з 21.03.2011 р. по 03.04.2014
р. член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОГАЗ".

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

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

2. Т.в.о. Голови правління ПАТ "ДНІПРОГАЗ" С.Ю.Пікінер
03.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХІММЕТ"

код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" (далі - Товариство)

повідомляє, що 03.04.2014р. від депозитарію ПАТ "Національний депози-
тарій України" був отриманий перелік акціонерів Товариства. Пакет влас-
ника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріал Іс-
тейт Інвестмент" (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги,
буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 23,4171% голосуючих ак-
цій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих
іменних акцій ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент"  становить  0% голосуючих ак-
цій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерно-
го товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд "Бонд" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна. буд.
30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 12,2897% голосуючих акцій Това-
риства. З урахуванням придбаних акцій, пакет акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Бонд"
становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Това-
риства Публічне акціонерне товариство "Тера-Інвест" (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 34497058) становив
0,4110% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій
Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "Тера-Інвест"  становить 35
284 364 (тридцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі триста-
шістдесят чотири) штуки, що становить 35,7985% голосуючих акцій Това-
риства.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет"   Пашковська О.М. 03.04.2014 р.

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

РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "IНВЕСТКРЕДИТ".  2. Код за ЄДРПОУ - 36494420.
3. Місцезнаходження: 49027, м. Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса,
буд. 22.  4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 373-83-24, (056) 373-
83-93.  5. Електронна поштова адреса - v-352616@yandex.ru. 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації - www.invest-credit.org. 7. Вид особливої інфор-
мації: Інформація про факт лістингу\делистингу цінних паперів на
фондовій біржі.

II. Текст повідомлення 02 квiтня 2014 року з листа ПАТ "Фондова бiр-
жа ПФТС" (вих. № 0288-13 вiд 01.04.2014) емiтенту стало вiдомо, що ТОВ
"IНВЕСТКРЕДИТ" було прийнято рiшення (№ 0104/2014/13 вiд
01.04.2014) про переведення цiнних паперiв ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" з Ко-
тирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових
паперiв Бiржового Списку у вiдповiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС".

Рiшення набуло чинностi з 02.04.2014 року.
1.Облiгацiї пiдприємств серiї А, форма iснування - бездокументарна.
2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1000.00 грн.
3. Загальна номiнальна вартiсть акцiй - 100 000 000,00 грн.
4. Кiлькiсть цiнних паперiв -100 000 штук.
5. ISIN - UA4000127609
6. Спiввiдношення частки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до

загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 33,33%.
7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв

та фондового ринку 11.08.2011 р., реєстрацiйний номер № 112/2/11.
02 квiтня 2014 року з листа ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (вих. № 0288-

14 вiд 01.04.2014) емiтенту стало вiдомо, що ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" було
прийнято рiшення (№ 0104/2014/14 вiд 01.04.2014) про переведення цiн-
них паперiв ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" з Котирувального списку ПФТС 2-го
рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку у вiд-
повiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".

Рiшення набуло чинностi з 02.04.2014 року.
1.Облiгацiї пiдприємств серiї В, форма iснування - бездокументарна.
2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1000.00 грн.
3. Загальна номiнальна вартiсть акцiй - 100 000 000,00 грн.
4. Кiлькiсть цiнних паперiв -100 000 штук.
5. ISIN - UA4000127617
6. Спiввiдношення частки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до

загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 33,33%.
7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв

та фондового ринку 11.08.2011 р., реєстрацiйний номер № 113/2/11.
02 квiтня 2014 року з листа ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (вих. № 0288-

15 вiд 01.04.2014) емiтенту стало вiдомо, що ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" було
прийнято рiшення (№ 0104/2014/15 вiд 01.04.2014) про переведення цiн-
них паперiв ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" з Котирувального списку ПФТС 2-го
рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку у вiд-
повiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".

Рiшення набуло чинностi з 02.04.2014 року.
1.Облiгацiї пiдприємств серiї С, форма iснування - бездокументарна.
2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1000.00 грн.
3. Загальна номiнальна вартiсть акцiй - 100 000 000,00 грн.
4. Кiлькiсть цiнних паперiв -100 000 штук.
5. ISIN - UA4000127625
6. Спiввiдношення частки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до

загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 33,33%.
7. Випуск акцiй зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв

та фондового ринку 11.08.2011 р., реєстрацiйний номер № 114/2/11.
III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор Канібор Юрій Олександрович 04.04.2014 р.

У відповідності з рішенням Наглядової Ради
від 02 квітня 2014 року

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ 

«БОГДАН МОТОРС»
повідомляє:

Відсоткова ставка за двадцять п‘ятим, двадцять шостим, двадцять 
сьомим та двадцять восьмим відсотковими періодами за відсотковими 
іменними облігаціями АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» серії «В» встановлена 
в розмірі 6,5% (шість цілих п‘ять десятих відсотка) річних.

Генеральний директор

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 7 квітня 2014 р. 

 1. ПАТ АВАНТ-БАНК 17
 2. ПАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС" 23
 3. ПрАТ АГРОФІРМА ЧЕРНОМОРЕЦЬ 5
 4. ПрАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 4
 5. ПАТ АКБ АРКАДА 18
 6. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 10
 7. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 6
 8. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 16
 9. ПрАТ БУДИНОК МОДЕЛЕЙ 9
 10. ПАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 16
 11. ПАТ ВИРОБНИЧО-ЗАКУПIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ХМIЛЬ" 17
 12. ПрАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРПАКСЕРВІС" 9
 13. ПрАТ ГОГОЛIВСЬКА СТРIЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 3
 14. АТ ДИТОДЯГ 14
 15. ПрАТ ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ 19
 16. ПАТ ДНІПРОГАЗ 23
 17. ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ 8
 18. ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ 13
 19. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 12
 20. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕСТА 19
 21. ПрАТ ЕЛЕКТРОГРАД 4
 22. ПрАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ 11
 23. ПрАТ ЕПОС 2011 20
 24. ПрАТ ЕСКО-РІВНЕ 21
 25. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ 7
 26. ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ 23
 27. ПрАТ ІНСТИТУТ КРАСИ 20
 28. ПрАТ КИЇВСТАР 16
 29. ПАТ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІТТ-КАПІТАЛ" 21
 30. ПАТ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІТТ-ФІНАНС" 21
 31. ТОВ КУА ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ 6
 32. ПрАТ МАГАЗИН "МЕДТЕХНIКА" 13
 33. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 14
 34. ПрАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 21
 35. ПрАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 22
 36. ПАТ НІЖИНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 14
 37. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 7
 38. ПАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" 15
 39. ВАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ХЕРСОНБУД" 10
 40. ПАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 15
 41. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС" 9
 42. ПрАТ СУПРИМ-К 9
 43. ТЕРРА ФУД МІЛК ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД 6
 44. ПрАТ ТИСАГАЗ 4
 45. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 22
 46. ПАТ ХІММЕТ 13
 47. ПрАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ" 10
 48. ПАТ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТI НОРМА 5
 49. ПрАТ ЦЮРУПИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЮНIСТЬ" 13
 50. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 22

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

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 № 0125463
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ДВ «Преса України» ДУС
Ад ре са: м. Ки їв,
пр. Перемоги, 50

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
04.04.2014 р. 


