
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР оприлюднює результати 
засідання регулятора фондового ринку

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) повідомляє про результати чергового 
засідання, що відбулося 10 квітня 2015 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Щодо проектів Законів України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження 
накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та єдиних 
принципів нарахування пенсій», «Про 
внесення змін до статті 588 Митного 
кодексу України щодо призначення 
пенсій посадовим особам органів 
доходів і зборів за єдиними принципа-
ми», «Про внесення змін до статті 87 
Бюджетного кодексу України щодо 
сплати страхових внесків за професій-
ними пенсійними програмами» та 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо призначення 
пенсій посадовим особам контролюю-
чих органів за єдиними принципами»

прийнято 
рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення 
захисту прав споживачів фінансових 
послуг» (реєстраційний № 2456 від 
23.03.2015)

прийнято 
рішення

3. Щодо проекту Комплексної програ-
ми розвитку фінансового ринку Украї-
ни на 2015-2020 роки

прийнято 
рішення

із зауваження-
ми

4. Про внесення змін до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, 
ТОВ ААН «СейЯ-Кірш-аудт»

прийнято 
рішення

5. Про внесення змін до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, ПП 
«АФ «ЗАХІДАУДИТ»

прийнято 
рішення

6. Про внесення змін до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ТОВ 
«АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»)

прийнято 
рішення

7. Про надання повноважень (Хромає-
ву Т.З.)

прийнято 
рішення

8. Щодо стану виконання Плану 
роботи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку за І 
квартал 2015 року

прийнято 
рішення

9. Щодо стану виконання Плану 
роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку за І 
квартал 2015 року

прийнято 
рішення
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10. Про реєстрацію змін до правил 
ПАТ «Київська міжнародна фондова 
біржа»

прийнято 
рішення

11. Про видачу ліцензій на 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ  «ВОКІН» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 36960909)

прийнято 
рішення

12. Про видачу ліцензій на 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ПрАТ «ІК «ІНВЕСТСЕРВІС» 
ідентифікаційний код юридичної 
особи 21629417

прийнято 
рішення

13. Про переоформлення 
ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку-діяльності з 
організації торгівлі на фондовому 
ринку ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» 
(ідентифікаційний код юридичної 
особи 33718227)

прийнято 
рішення

14. Про схвалення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про 
затвердження Змін до Положення про 
порядок забезпечення існування 
іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі» (для 
оприлюднення)

рішення 
схвалено

(для оприлюд-
нення)

15. Щодо подовження строків 
передачі документів до 
уповноваженого на зберігання – 
ПАТ  «Національний депозитарій 
України» депозитарною установою 
АТ  «БРОКБІЗНЕСБАНК»

прийнято 
рішення

16. Щодо врегулювання питання обліку 
іменних облігацій серії S (код ISIN 
UA4000001002) емітента ТОВ «ІБК 
Місто»

прийнято 
рішення

17. Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної установи 
ТОВ  «Фондовий центр «Дельта-
Енерго»

прийнято 
рішення

18. Щодо призначення довіреної 
особи, якій передається право брати 
участь у голосуванні (Ларькова В.І.)

прийнято 
рішення

19. Щодо надання дозволу на прове-
дення вичерпного переліку операцій в 
системі депозитарного обліку цінних 
паперів, емітованих ВАТ «Закритий 
недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний фонд 
«Біотекінвест»

прийнято 
рішення

20. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів 
інвестиційних фондів, випущених 
ТОВ  «Компанія з управління активами 
та адміністрування пенсійних фондів 
«Раціональні інвестиційні технології», 
крім операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цих ІСІ (пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«ГАММА» недиверсифікованого виду 
закритого типу…)

прийнято 
рішення

21. Про зупинення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку щодо інвестиційних 
сертифікатів пайового 
недиверсифікованого інвестиційного 
венчурного фонду закритого типу 
«Українські венчурні проекти», 
випущених ТОВ «Компанія з 
управління активами «Максфілд Ассет 
Менеджмент», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та спадкуванням 
інвестиційних сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення

22. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів 
інвестиційних фондів, випущених 
ТОВ  «Компанія з управління 
активами «Рінако - Інвест», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цих ІСІ (пайовий 
інтервальний диверсифікований 
інвестиційний фонд «Рінако – 
Авангард»…)

прийнято 
рішення

23. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів пайового 
венчурного інвестиційного фонду 
«Альфа-К» недиверсифікованого виду 
закритого типу, випущених 
ТОВ  «Компанія з управління активами 
«ЕКОСОРБ ІНВЕСТ», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення

24. Про зупинення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку щодо інвестиційних 
сертифікатів Пайового Венчурного 
Інвестиційного Фонду «Київська 
Нерухомість 1» недиверсифікованого 
виду закритого типу, випущених 
ТОВ  «Українська Національна 
Компанія з Управління Активами», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення
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25. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ЗАКРИТОГО ВЕНЧУРНОГО 
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ФОНДУ «ЖИТЛО-1», 
випущених ТОВ  «КОМПАНІЯ
 З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«РОДОНІТ-ФІНАНС», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення

26. Про зупинення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку щодо інвестиційних 
сертифікатів пайового венчурного 
інвестиційного фонду 
недиверсифікованого виду закритого 
типу «Ф-1», випущених ТОВ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ФЕНІКС», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та спадкуванням 
інвестиційних сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення

27. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів 
інвестиційних фондів, випущених 
ТОВ  «Компанія з управління активами 
«Укрміськбуд-Фінанс», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та спадкуванням 
інвестиційних сертифікатів цих ІСІ 
(пайовий закритий 
недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд «Хлібні 
інвестиції»…)

прийнято 
рішення

28. Про зупинення внесення 
змін до системи депозитарного обліку 
щодо інвестиційних сертифікатів 
пайового венчурного інвестиційного 
фонду «Промисловий» 
недиверсифікованого виду закритого 
типу, випущених ТОВ «РОЗУМНА 
КОМПАНІЯ», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ 

прийнято 
рішення

29. Про зупинення внесення
 змін до системи депозитарного обліку 
щодо інвестиційних сертифікатів 
інвестиційних фондів, випущених 
ТОВ  «Компанія з управління 
активами «Інвестиційні ресурси», 
крім операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цих ІСІ (пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Інвестиційні ресурси» 
недиверсифікованого виду закритого 
типу…)

прийнято 
рішення

30. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів інвестицій-
них фондів, випущених ТОВ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ 
ФОНДІВ «РОЗВИТОК ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ», крім операцій, пов`язаних з 
викупом та спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цих ІСІ (недиверсифікова-
ний закритий венчурний пайовий 
інвестиційний фонд «ДОНЕЦЬК»…)

прийнято 
рішення

31. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів пайового 
венчурного недиверсифікованого 
закритого інвестиційного фонду 
«ПРОМЕТЕЙ», випущених ПАТ «Ком-
панія з управління активами «Кристал 
- Фінанс», крім операцій, пов`язаних з 
викупом та спадкуванням інвестицій-
них сертифікатів цього ІСІ 

прийнято 
рішення

32. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів пайового 
венчурного інвестиційного фонду 
«Ексінор 1» недиверсифікованого виду 
закритого типу, випущених ТОВ 
«Компанія з управління активами 
«Ексінор», крім операцій, пов`язаних з 
викупом та спадкуванням інвестицій-
них сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення

33. Про зупинення внесення 
змін до системи депозитарного обліку 
щодо інвестиційних сертифікатів 
пайового венчурного інвестиційного 
фонду «МЕГАСТРОЙ» 
недиверсифікованого виду закритого 
типу, випущених ТОВ  «Компанія з 
управління активами «Сприяння», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ

прийнято 
рішення

34. Про зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо 
інвестиційних сертифікатів пайового 
інвестиційного фонду недиверсифіко-
ваного виду (венчурного) закритого 
типу «Другий венчурний фонд», 
випущених ТОВ «Компанія з управлін-
ня активами «Ніка-Капітал», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних сертифі-
катів цього ІСІ

прийнято 
рішення

35. Щодо звіту закритого недиверсифі-
кованого венчурного пайового інвести-
ційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ПАРТНЕРСТВО» ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІ-
УМ КАПІТАЛ»

прийнято 
рішення
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36. Щодо звіту пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого 
інвестиційного фонду «Аріво Стабіль-
ний» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ»

прийнято 
рішення

37. Щодо звіту пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого 
інвестиційного фонду «Аріво Корпора-
тивний» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято 
рішення

38. Щодо зупинення дій ліцензій на 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «Пер-
ша фондова брокерська компанія»

прийнято 
рішення

39. Щодо зупинення дій ліцензій на 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «Фор-
вард Капітал»

прийнято 
рішення

40. Щодо усунення порушень та зупи-
нення внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів (ПАТ 
«ЗНКІФ «Прем’єр Естейт Інвестмент»)

прийнято 
рішення

41. Про затвердження Змін до Поло-
ження про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх 
обігу (щодо удосконалення порядку 
емісії облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу) (МЮУ)

прийнято 
рішення 

(реєстрація 
МЮУ)

42. Щодо реєстрації випуску акцій При-
ватного акціонерного товариства 
«Монделіс Україна»

прийнято 
рішення

43. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати приватного розміщення акцій 
Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України»

прийнято 
рішення

44. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати приватного розміщення акцій 
Публічного акціонерного товариства 
«Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк»

прийнято 
рішення

45. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати приватного розміщення акцій 
Публічного акціонерного товариства 
Банку «Контракт»

прийнято 
рішення

46. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати приватного розміщення акцій 
Публічного акціонерного товариства 
«Банк «Національні інвестиції»

прийнято 
рішення

47. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати приватного розміщення акцій 
Публічного акціонерного товариства 
по матеріально-технічному і сервісно-
му забезпеченню «Вінницяоблагротех-
сервіс»

прийнято 
рішення

48. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати приватного розміщення акцій, ска-
сування реєстрації випуску акцій та 
анулювання тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій Приват-
ного акціонерного товариства «Гніван-
ське хлібоприймальне підприємство»

прийнято 
рішення

49. Щодо реєстрації звіту про резуль-
тати розміщення (обміну) акцій При-
ватного акціонерного товариства 
«Якобз Україна»

прийнято 
рішення

50. Про розгляд скарги публічного акці-
онерного товариства «Золотоніський 
машинобудівний завод ім. І.І. Лепсе» 
від 25.02.2015 № 115-01 на постанову 
про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 
11.02.2015 № 94-ЦД-1-Е

постанову про 
накладення 

санкції – зали-
шити без змін, 
а скаргу – без 
задоволення

51. Про розгляд скарги приватного 
акціонерного товариства «Страхова 
компанія «СТАР-ПОЛІС» від 
14.01.2015 № 2/15 на постанову про 
накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 
17.12.2014 № 757-ЦА-УП-Е

постанову про 
накладення 

санкції – зали-
шити без змін, 
а скаргу – без 
задоволення

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
31.03.2015 № 433 «Про схвалення проекту 

рішення НКЦПФР «Про встановлення відомчих 
заохочувальних відзнак Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку»
Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки, за-

твердженим Указом Президента України від 30.05.2012 
№365/2012 не передбачено встановлення відомчих за-
охочувальних відзнак колегіальними органами, що ста-
вить їх працівників, а також працівників державних під-
приємств, які входять до сфери їх управління, у нерівні 
умови з працівниками центральних органів виконавчої 
влади, підприємств, установ, організацій, що входять 
до сфери їх управління, військовослужбовців та праців-
ників військових формувань, осіб рядового і началь-
ницького складу, працівників державних правоохорон-
них органів. 

Водночас здійснення повноважень державних колегі-
альних органів потребує певних повноважень як щодо 
заходів впливу, так і щодо заохочення суб’єктів відповід-
ної сфери управління, що визначено і статтею 143 Ко-
дексу законів про працю та розділом VI Правил внутріш-
нього трудового розпорядку для працівників 
центрального апарату Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку

Одним з найпотужніших та найефективніших засобів 
стимулювання персоналу до творчої та активної праці є 
саме заохочення, оскільки воно є закономірним резуль-
татом позитивної оцінки діяльності працівника та резуль-
татів його праці. Заохочення реалізується шляхом пу-
блічного визнання заслуг працівника.
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Правовими нормами встановлюється ціла система сти-
мулювання праці, яка включає в себе види заохочень, під-
стави для заохочень та порядок їх застосування. Відповід-
но до Кодексу законів про працю України (статті 143–146) 
та Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для 
робітників і службовців підприємств, установ, організацій, 
затверджених Постановою Держкомпраці СРСР за пого-
дженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 р. № 213, заохочення 
застосовуються за успішне й сумлінне виконання трудових 
обов’язків, підвищення продуктивності праці та якості про-
дукції, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці 
та за інші досягнення у роботі.

Для забезпечення правового врегулювання встанов-
лення Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку відомчих заохочувальних відзнак існує необ-
хідність у прийнятті проекту рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення 
відомчих заохочувальних відзнак Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку», яким затверджуєть-
ся Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Даним рішенням також встановлюються з метою від-
значення особистих досягнень у професійній діяльності 
працівників центрального апарату та територіальних ор-
ганів НКЦПФР, підприємств, установ, організацій, що 
входять до сфери управління НКЦПФР, такі відомчі за-
охочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі - Подяка);

Почесна грамота Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі - Почесна грамота);

нагрудний знак «Знак Пошани» Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку ( далі – Знак По-
шани).

Прийняття відповідного рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення 
відомчих заохочувальних відзнак Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» сприятиме забезпе-
ченню реалізації єдиної державної кадрової політики у 
НКЦПФР.

Проект не містить ризиків вчинення корупційних пра-
вопорушень, оскільки для нагородження працівників ві-
домчими заохочувальними відзнаками передбачається 
прийняття рішення відповідного колегіального органу та 
погодження з профспілковим комітетом.

Рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комі-
сії  – http://www.nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до проекту надавати у письмовій 
та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього 
повідомлення за адресою: управління роботи з персоналом 
та запобігання корупції Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, вул. Московська, 8, корпус 30,  
м.Київ-601, 01010, e-mail: personnel@ssmsc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та з метою отримання зауважень і пропози-

цій, оголошує про оприлюднення проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо між-
народного співробітництва Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Метою розробки зазначеного законопроекту є врегу-
лювання на законодавчому рівні питання міжнародного 
співробітництва Комісії та створення передумов для по-
кращення співпраці в рамках Міжнародної асоціації регу-
ляторів фондових ринків (IOSCO).

Зауваження і пропозиції до законопроекту надавати у 
письмовій та електронній формі протягом місяця з дня 
публікації цього повідомлення за адресою: відділ розви-
тку законодавства департаменту аналізу, стратегії та 
розвитку законодавства Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-
601, 01010, e-mail: vitalii.svyryda@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  T. Хромаєв 

ІНФОРМаЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та забезпечен-
ням існування іменних цінних паперів у бездокументар-
ній формі здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій ПраТ «ВиЩий НаВЧаЛЬНий ЗаКЛаД 
КиЇВСЬКий СЛаВІСТиЧНий УНІВЕРСиТЕТ» (03680, 
м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 9, код за ЄДРПОУ: 
24376833), загальна сума випуску акцій – 345 000,00 грн, 
номінальна вартість акцій - 75,00 грн, кількість простих 
іменних акцій – 4 600 штук. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування 
№02/10/1/2002, дата реєстрації: 08 січня 2002 року, дата 
видачі: 07 квітня 2015 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на під-
ставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 №2484, пункту 5 Розді-
лу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію 
випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі змі-
ною найменування емітента та/або забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній формі, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №736, 
відповідно до наданих документів видано свідоцтво про 
реєстрацію випуску простих іменних акцій:

ПрАТ «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ 
СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (03680, м. Київ, вул.  Анрі 
Барбюса, б. 9, код за ЄДРПОУ: 24376833) у зв’язку зі змі-
ною найменування емітента та забезпеченням існування 
іменних цінних паперів у бездокументарній формі – роз-
порядження № 30-ЦД-ЗС від 7 квітня 2015 року.

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» 
для виключення відомостей про Пайовий диверсифіко-
ваний інвестиційний фонд інтервального типу «Оріон» 
(реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2211645) з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового диверсифікованого інвестиційного фонду 
інтервального типу «Оріон» ТОВаРиСТВа З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ «КОМПаНІЯ З УПРаВ-
ЛІННЯ аКТиВаМи «УПІ КаПІТаЛ», зареєстрованого 
22.06.2011 року. Анульовано свідоцтво про включення 
відомостей про Пайовий диверсифікований інвестицій-
ний фонд інтервального типу «Оріон» (реєстраційний 
код за ЄДРІСІ: 2211645) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування від 22.06.2011  року 
№ 1645, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0206-ІС від 
9  квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» 
для виключення відомостей про Пайовий диверсифіко-
ваний інвестиційний фонд закритого типу «Центавр» 
(реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2311647) з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового диверсифікованого інвестиційного фонду 
закритого типу «Центавр» ТОВаРиСТВа З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ «КОМПаНІЯ З УПРаВЛІН-
НЯ аКТиВаМи «УПІ КаПІТаЛ», зареєстрованого 
22.06.2011 року. Анульовано свідоцтво про включення 
відомостей про Пайовий диверсифікований інвестицій-
ний фонд закритого типу «Центавр» (реєстраційний код 
за ЄДРІСІ: 2311647) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» до Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування від 22.06.2011 року 
№  1647, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0204-ІС від 
9  квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» 
для виключення відомостей про Пайовий диверсифіко-
ваний інвестиційний фонд відкритого типу «Андромеда» 
(реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2111646) з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового диверсифікованого інвестиційного фонду 
відкритого типу «андромеда» ТОВаРиСТВа З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ «КОМПаНІЯ З УПРаВ-
ЛІННЯ аКТиВаМи «УПІ КаПІТаЛ», зареєстрованого 
22.06.2011 року. Анульовано свідоцтво про включення 
відомостей про Пайовий диверсифікований інвестицій-
ний фонд відкритого типу «Андромеда» (реєстраційний 
код за ЄДРІСІ: 2111646) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» до Єдиного державного реє-
стру інститутів спільного інвестування від 22.06.2011  року 
№ 1646, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0205-ІС від 
9  квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 3 
розділу V Положення про порядок припинення пайового ін-
вестиційного фонду, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 лис-
топада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2128/24660, та 
відповідно до наданих документів Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «АГРІ КАПІТАЛ» для виключення відомостей про 
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвести-
ційний фонд «Мірум – Інвестментс» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 2331648) з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією скасовано ре-
єстрацію регламенту Закритого недиверсифікованого 
венчурного пайового інвестиційного фонду «Мірум – 
Інвестментс» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «КОМПаНІЯ З УПРаВЛІННЯ аКТиВаМи «аГРІ 
КаПІТаЛ», зареєстрованого 25.06.2011 року. Анульовано 
свідоцтво про включення відомостей про Закритий неди-
версифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд 
«Мірум – Інвестментс» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
2331648) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРІ КАПІТАЛ» до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвесту-
вання від 25.06.2011 року № 1648, видане Державною комі-
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сією з цінних паперів та фондового ринку – розпоряджен-
ня № 0207-ІС від 9 квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 3 
розділу V Положення про порядок припинення пайового ін-
вестиційного фонду, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 лис-
топада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за № 2128/24660, та 
відповідно до наданих документів Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «АГРІ КАПІТАЛ» для виключення відомостей про 
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвести-
ційний фонд «Мірум – Капітал» (реєстраційний код за 
ЄДРІСІ: 2331638) з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією скасовано ре-
єстрацію регламенту Закритого недиверсифікованого 
венчурного пайового інвестиційного фонду «Мірум – 
Капітал» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КОМПаНІЯ З УПРаВЛІННЯ аКТиВаМи «аГРІ КаПІ-
ТаЛ», зареєстрованого 15.06.2011 року. Анульовано свідо-
цтво про включення відомостей про Закритий недиверси-
фікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Мірум 
– Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331638) Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРІ КАПІТАЛ» до Єдиного державно-
го реєстру інститутів спільного інвестування від 15.06.2011 
року № 1638, видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0208-ІС від 
9  квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Національної Комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013 року 
№  2484, підпункту 1) пункту 4 глави 1 розділу ІV Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27.12.2013р. № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 
за № 171/24948, та відповідно до документів, наданих Пу-
блічним акціонерним товариством «УКРСИББАНК», код за 
ЄДРПОУ: 09807750, 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, 
на скасування реєстрації випуску облігацій (серія «I»), ска-
совано реєстрацію випуску облігацій (серії «I») Публічного 
акціонерного товариства «УКРСиББаНК». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій (серії «I») Публічного ак-
ціонерного товариства «УКРСИББАНК» від 25.01.2012р. 
№12/2/12, видане Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 21.02.2012р., 
анульовано – розпорядження № 51-КФ-С-О від 10 квіт-
ня 2015  року.

*    *    *
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 Національ-
ної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013 року №2484, підпункту 1) пункту 4 глави 1 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 за №171/24948, та відповідно до 
документів, наданих Публічним акціонерним товари-
ством «УКРСИББАНК», код за ЄДРПОУ: 09807750, 
61001, м. Харків, пр. Московський, 60, на скасування ре-
єстрації випуску облігацій (серія «J»), скасовано реєстра-
цію випуску облігацій (серії «J») Публічного акціонерно-
го товариства «УКРСиББаНК». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій (серії «J») Публічного акціо-
нерного товариства «УКРСИББАНК» від 25.01.2012р. 
№13/2/12, видане Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 05.03.2012р., 
анульовано – розпорядження № 52-КФ-С-О від 10 квіт-
ня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі пункту 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28  січня 2014 року за № 171/24948, та відповідно до доку-
ментів, отриманих від ТОВ «Фора», 08132, Київська обл., м. 
Вишневе, вул. Промислова, 5, код за ЄДРПОУ: 32294897, 
на скасування реєстрації випуску облігацій у зв`язку з по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії «С» ТОВ «Фора». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій серії «С» ТОВ «Фора» від 12.07.2011 року 
№  86/2/11, видане 28.07.2011 року Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 53-КФ-С-О від 10 квітня 2015 року.

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 правопорушення 
на ринку цінних паперів від 08.04.2015 № 96-Ца-УП-ДУ у 
відношенні ТОВ «аП СЕК'ЮРІТІЗ» за повторне неподання 
інформації до Комісії анульовано ліцензію серії АЕ №286999 
від 09.09.2014 року на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитар-
на діяльність депозитарної установи).

10.04.2015 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.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «За-
вод «Лтава»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308479
3. Місцезнаходження: 36002 м. Полтава, вулиця Р. Люксембург, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 7-93-12, (05322) 7-90-43
5. Електронна поштова адреса: ltava@ ltava.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ltava.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
За інформацією з Реєстру власників іменних цінних паперів, отримано-

го Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 
08.04.2015  р.:

Частка в статутному капіталі «фізичної особи» змінилася з 54,8719 % 
до 21,2143 %. Розмір пакета акцій до зміни 7 499 377 шт. Розмір пакета ак-
цій після змін 2 899 377 шт.

Частка в статутному капіталі «фізичної особи» змінилася з 0,00004 % 
до 34,0234 %. Розмір пакета акцій до зміни 5 шт. Розмір пакета акцій після 
змін 4 650 005 шт.

Частка в статутному капіталі «фізичної особи» змінилася з 27,5581 % 
до 28,0015 %. Розмір пакета акцій до зміни 3 766 386 шт. Розмір пакета ак-
цій після змін 3 826 986 шт.

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  Хохлов Е.В.
08.04.2015

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЗаВОД «ЛТаВа»

Річна інформація емітента ПраТ «Гермес» 
за 2014 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Гермес», 01552291, 36039, м.Полтава, 

вул.Шевченко, 29, 05322-7-38-55. 2.Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії- 09.04.2015р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://01552291.smida.gov.ua.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ГЕРМЕС»

Річна інформація ПраТ ПМЗЗ 
за 2014р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Полтавський монтажно-заготiвельний завод», 

13936000, 36009, м.Полтава, вул.Зiнькiвська,52 (0532) 61-18-62. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015р. 3.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http://13936000.smida.gov.ua.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПОЛТаВСЬКий МОНТаЖНО-ЗаГОТIВЕЛЬНий ЗаВОД»

Річна інформація ПраТ «Балакліївське» 
за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонер-
не товариство «Балакліївське», 05384885, 38344, Полтав-

ська  обл., В.Багачанський район, с.Балаклiя, (05345) 9-39-35.2. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http:// 05384885.smida.gov.ua

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО
«БаЛаКЛІЇВСЬКЕ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВаРиСТВО «ДЕРЖаВНий ОЩаДНий БаНК УКРаЇНи»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00032129
3. Місцезнаходження емітента: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Украї-

на, 01001
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-86-44
5. Електронна поштова адреса емітента OhonenkoSV@oschadbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення. Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства 

«Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом 
вiдкритого голосування (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року):

Достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї 
АТ  «Ощадбанк» Диби Михайла Iвановича. На посадi члена ревiзiйної 
комiсiї перебував з 10.06.2014 року.

Наглядова рада вирiшила прийняти рiшення про призначення персо-
нального складу ревiзiйної комiсiї АТ «Ощадбанк». Затвердити персональ-
ний склад ревiзiйної комiсiї АТ «Ощадбанк»:

- Войцеховська Свiтлана Михайлiвна – член ревiзiйної комiсiї АТ «Ощад-
банк»;

- Дуда Володимир Петрович - член ревiзiйної комiсiї АТ «Ощадбанк»;
- Лiвий Iван Зеновiйович - член ревiзiйної комiсiї АТ «Ощадбанк»,
а також призначила головою ревізійної комісії АТ «Ощадбанк» Войце-

ховську Світлану Михайлівну.
Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю публічного акцiонерного това-

риства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядо-
вої ради АТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна 
комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi 
рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку.

Також наглядова рада вирiшила обрати головою наглядової ради 
АТ  «Ощадбанк» Гребу Романа Володимировича та обрати заступником го-
лови наглядової ради АТ «Ощадбанк» Шевальова Артема Валентиновича. 

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» 
термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

Стосовно iнших посад, якi обiймали вищезазначені особи протягом 
останнiх п’яти рокiв iнформацiя вiдсутня.

Посадові особи згоду на розкриття паспортних даних не надавали. За-
значені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають, часткою в статутному капiталi не володiють. 

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

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

2. Заступник голови правління Драчко-Єрмоленко Є.В. 10.04.2015
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Ауріта». 2.Код за ЄДРПОУ- 30732474. 3.Місцезнаходження- 36020, 
м. Полтава, вул.Паризької Комуни, 40. 4.Міжміський код, телефон та 
факс-(0532)560948. 5.Електронна поштова адреса - 30732474@atrep.
com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації – http://30732474.smida.gov.
ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення
ПрАТ «Ауріта» повідомляє, що рішенням загальних зборів акціоне-

рів від 09.04.2015р.(протокол № 1): звільнено в зв’язку з закінченням 
терміну дії контракту директора – Кінашевська Тетяна Анатоліївна, 
паспорт серії КО № 845405 виданий 23.12.2010р. Октябрським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента, перебувала на посаді директора ПрАТ «Ауріта» з 
27.03.2014р.; призначено директором терміном на три роки – Лисенко 
Олександр Іванович, паспорт серії КН № 594052 вид.17.03.1998р.Ре-
шетилівським РВ УМВС України в Полтавській обл., не володіє част-
кою в статутному капіталі емітента, посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п’яти років- директор відділення ПАТ «УКР-
БІЗНЕСБАНК, голова правління ПАТ «Банк ринкові технології»; звіль-
нено: голова наглядової ради– Климова Марина Олександрівна, пас-
порт серії ВС № 028211 виданий 14.10.1999р. Кіровським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькій обл., не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента, перебувала на посаді з 27.03.2014р.; член наглядової 
ради – Єжело Ольга Борисівна, паспорт серії ВВ № 277184 виданий 
21.01.1998р. Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об-
ласті, не володіє часткою в СК, перебувала на посаді з 27.03.2014р.; 
член наглядової ради – Соколов Олександр Миколайович, паспорт се-
рії ВА № 120910 виданий 06.06.1995р. Бiлозiрським МВМ 
Добропiльського МРВ України в Донецькiй обл., не володіє часткою в 

СК, перебував на посаді з 27.03.2014р.; ревізор – Ушкало Наталія 
Олександрівна, паспорт серії ВЕ № 838544 виданий 25.07.2002р. 
Тельманiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл., не володіє част-
кою в СК, перебувала на посаді з 27.03.2014р.; обрано терміном на 
три роки: член наглядової ради- Кінашевська Тетяна Анатоліївна, пас-
порт серії КО № 845405 виданий 23.12.2010р. Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в СК, посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років- директор 
ПрАТ «Ауріта»; член наглядової ради – Чаленко Олександр Вікторо-
вич, паспорт серії КН № 360314 вид.20.03.1997р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в СК, посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років- головний бух-
галтер ПрАТ «Ауріта»; член наглядової ради – Півненко Ірина Володи-
мирівна, паспорт серії КО № 929147 вид.11.06.2013р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою в СК, по-
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років- ке-
рівник юридичної служби ТОВ ТД «Полагросервіс»; ревізор – Лисенко 
Світлана Миколаївна, паспорт серії КО № 593573 вид.28.03.2005р. Ки-
ївським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., не володіє часткою 
в СК, посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти ро-
ків- директор ПП «Фітнес Лайф». 

Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «Ауріта» від 09.04.2015р.
(протокол № 4) обрано головою наглядової ради терміном на три роки 
Кінашевську Тетяну Анатоліївну, паспорт серії КО № 845405 виданий 
23.12.2010р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не 
володіє часткою в СК, посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п’яти років- директор ПрАТ «Ауріта»

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають. 

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

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

2. Директор (підпис) Лисенко О.І. 09.04.2015р.

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«аУРІТа»

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«СТРаХОВа КОМПаНІЯ «ВЕЛЕС»

код ЄДРПОУ 30217808 (надалі – Товариство) повідомляє про проведен-
ня чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 
2015  року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Вве-
денська, буд. 29/58, оф.99.

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 
11.00 до 11.40 години та за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та ви-
писку із Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для 
інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, 
оформлену згідно з законодавством України).

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до 
переліку акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» станом на 24 годи-
ну за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто 
станом на 24.00 годину 14 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 14 квітня 2015р.

Порядок денний.
1. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту На-

глядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту 

та висновків Ревізора.
7. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови 

Ревізійної комісії.
9. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товари-

ства у 2014 році.
10. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
протягом року.

12. Про прийняття рішення про заміну депозитарія цінних паперів та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають 
право на участь у загальних зборах можуть, ознайомитись за адресою: Укра-
їна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд.29/58, оф.99, у робочі дні з 10-00 до 
18-00 години. Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів 
акціонерів також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій 
формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Відпові-
дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова прав-
ління Лаптєв Вадим Іванович.

Телефон для довідок: (044) 383-64-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПраТ  «Стра-

хова компанія «Велес» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

Звітний 
2014

Попере-
дній 2013

Усього активів  20380 19796
Основні засоби  70 70
Довгострокові фінансові інвестиції  18259 17505
Запаси 2 5
Сумарна дебіторська заборгованість  1430 1314
Грошові кошти та їх еквіваленти 474 757
Нерозподілений прибуток 802 3855
Власний капітал 4100 507
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов'язання 419 319
Поточні зобов'язання 59 43
Чистий прибуток (збиток) 540 3733
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Голова правління ПраТ «СК «ВЕЛЕС»  Лаптєв В.І.
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Річна інформація емітента  
ПаТ «РЕаЛ БаНК»

(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 
ТОВАРИСТВО «РЕАЛ БАНК», 
14360721 Харківська , Дзержин-
ський, 61072, м. Харкiв, 
пр. Ленiна, буд. 60
(057)766-19-66,

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

09.04.2015

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

realbank.com.ua

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

Аудит не проводився в зв’язку з 
ліквідацією.

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

Загальні збори не проводились в 
зв’язку з ліквідацією.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував звітньо-

му
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахування дивідендів на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивіден-
дів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис В зв'язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку 

України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛ БАНК" № 295 
вiд 21.05.2014 та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування

вкладiв фiзичних осiб "Про початок лiквiдацiї ПАТ "РЕАЛ БАНК" та 
призначення уповноваженої особи Фонду" № 34 вiд 21.05.2014, а 
також на пiдставi пункту 1 статтi 48 Закону України № 4452-VI вiд 
23.02.2012 р. "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" 
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на 
лiквiдацiю ПАТ "РЕАЛ БАНК" виконує повноваження органiв 
управлiння Банку. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 40 920 4 469 266
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 449 180 024
Кошти в інших банках 5 178 4 853
Кредити та заборгованість клієнтів 5 178 122 4 186 255
Усього зобов’язань 2 621 368 2 507 468
Кошти банків 941 474 1 411 367
Кошти клієнтів 228 162 981 029
Усього власного капіталу та частка меншості - 2 580 448 1 961 798
Статутний капітал 800 000 800 000
Чистий прибуток/(збиток) - 4 542 212 16 834
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

В зв'язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку Укра-
їни «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК» № 295 вiд 21.05.2014 та 
Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 
«Про початок лiквiдацiї ПАТ «РЕАЛ БАНК» та призначення уповноваженої 
особи Фонду» № 34 вiд 21.05.2014 загальні збори ПАТ «РЕАЛ БАНК» не 
проводились, дiяльнiсть банку в звiтному роцi була направлена на задо-
волення вимог вкладників та інших кредиторів, завершення технологiчних 
процесiв. У зв'язку з вищевикладеним та вiдсутнiстю даних та подiй, 
бiльшiсть роздiлiв звiту не складались.

На пiдставi пункту 3 статтi 13 Закону України № 996-ХIV вiд 16.07.1999  р. 
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» фiнансова 
звiтнiсть за 2014 рiк банком не складалась, аудитори не залучались та  
аудиторський висновок не складався.

Вiдповiдно до вимог Закону України № 4452-VI вiд 23.02.2012 р. «Про 
систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» Банком складено Перелiк 
(реєстр) вимог кредиторiв ПАТ «РЕАЛ БАНК», акцептованих Уповноваже-
ною особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 

Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПаТ «РЕаЛ БаНК»  а. В. Федорченко 

ПУБЛIЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «РЕаЛ БаНК»

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «СБМУ-6»
код за ЄДРПОУ: 01268006 місцезнаходження: 07400 Україна, Київ-

ська  обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 13
Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 15 травня 2015 року о 10-00 годині за адресою: 07400 
Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 13.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, 
буде проводитися з 08-45 до 09-45 у день та за місцем проведення загаль-
них зборів акціонерів. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 12 травня 2015 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам  – 
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (045) 945-15-91.

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту Генерального директора про фінансову і госпо-

дарську діяльність Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Наглядової ради.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками 

роботи в 2014 році.
8. Затвердження значних правочинів, які вчинені за звітний період.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То-

вариством та його посадовими особами протягом наступного року.
10. Організаційні питання.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПРаТ «СБМУ №6» (тис. грн.):

Найменування показника
Період

Звітний 
2013

Попередній 
2012 р.

Усього активів 159,2 154,3
Основні засоби 125,5 136,8
Довгострокові фінансові інвестиції − −
Запаси − −
Сумарна дебіторська заборгованість 26,1 16,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 7,6 1,5
Нерозподілений прибуток (47,4) (60,8)
Власний капітал, додатковий капітал 188,4 212,5
Статутний капітал 2,5 2,5
Довгострокові зобов'язання − −
Поточні зобов'язання 15,7 0,1
Чистий прибуток (збиток) 3,3 2,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 468 468
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

− −

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

− −

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7,0 7,0

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 07400 Украї-
на, Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 13, в день проведення загаль-
них зборів – у місці їх проведення.

Генеральний директор _________________ Литвин К.а.
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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 

що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Мiський голова Одарич С.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 10.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик
за 2014 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Черкаська мiська рада
2. Код за ЄДРПОУ
25212542
3. Місцезнаходження
Черкаська обл., Черкаський р-н, 18002, м.Черкаси, вул.Байди Вишне-

вецького,36
4. Міжміський код, телефон та факс
(0472) 330697 (0472) 360170
5. Електронна поштова адреса
info@rada.cherkassy.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 10.04.2015

(дата)
2. Річна інформа-
ція опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку"№70 14.04.2015

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці rada.cherkassy.ua в мережі Інтернет 10.04.2015

(адреса сторінки) (дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реє-

страції випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу об-
лігацій місцевих позик).

Дата реєстрації випуску 09.08.2011р., свідоцтво № 04/1-I-2011, термін 
обігу 60 міс.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення 
облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій міс-
цевих позик).

Облiгацiї випущено з метою залучення коштiв до бюджету розвитку 
мiста Черкаси для проведення реконструкцiї мiських дорiг

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отри-

маних від розміщення облігацій місцевих позик.
60000шт. 60000000грн.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення 

облігацій місцевих позик.
Протягом 2014 року профiнансовано 4920,126 тис. грн. на будiвництво 

зливової каналiзацiї по вул. Козацькiй.
5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій 

місцевих позик.
Погашення облiгацiй буде здiйснюватись у нацiональнiй валютi України-

гривнi.
6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюєть-

ся торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація 
щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових бір-
жах. 

На внутрiшньому ринку торгiвля облiгацiями Черкаської мiської ради 
здiйснюється на ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради не пере-
бувають в обiгу на зовнiшнiх ринках.

Облiгацiї внутрiшньої мiсцевої позики Черкаської мiської ради серiї «В» 
(ISIN UA4000126155) включенi до бiржового списку ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС» (25.08.2011 допущенi до торгiв без включення до бiржового реє-
стру, 29.09.2011 включенi до Котирувального списку 2-го рiвня лiстингу, 
код  - OCHERB).

Факту лiстингу/делiстингу облiгацiй внутрiшньої мiсцевої позики в 
2014  р. не було.

7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих по-
зик.

8376000грн. 
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих 

позик.
0грн. 
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, 

яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик.
0грн.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
0грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено обліга-

ції місцевих позик.
60000шт. 60000000грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фі-

нансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наяв-
ності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за 
останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

За нацiональною рейтинговою шкалою кредитнi рейтинги м. Черкаси та 
боргових зобов'язань Черкаської мiської ради пiдтверджено ТОВ «Україн-
ське кредитно-рейтингове агенство» на рiвнi ua BBB, прогноз 
«стабiльний».

ЧЕРКаСЬКа МIСЬКа РаДа

ТОВаРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДаЛЬ-
НІСТЮ «ГПІ-5»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГПІ-5», 35572722, бульвар Лесі 
Українки, будинок 34, Київ, Печерський, 
01133, Україна, (044) 285-81-00

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

10.04.2015

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

http://gpi-5.kiev.ua

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ДОНБаСЗаЛІЗОБЕТОНБУД», 

код за ЄДРПОУ 01241237, місцезнаходження: 83047, м. Донецьк, 
вул.  Елеваторна, буд.1 цим повідомляє, що у Порядок денний чергових За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 р. о 12 год.00  хв. 
за адресою: 50105, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. До-
мобудівна, 14 у приміщенні офісу 101, внесені наступні доповнення: 

8. Визначення фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти 

дії від імені ПрАТ «ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД» без довіреності, у тому числі 
підписувати договори, та визначення меж повноважень цих осіб, а у разі затвер-
дження таких осіб та їх повноважень - вирішення питання про державну реє-
страцію внесення цих змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9. Внесення змін до Статуту Товариства (шляхом затвердження його 
нової редакції).

Довідки за телефонами: (050) 326-54-14; (062) 326-54-14
Наглядова рада ПРаТ «ДОНБаСЗаЛІЗОБЕТОНБУД»

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ПОЛIIНВЕСТ», 
31647390Дніпропетровська , д/в, 49000, 
м.  Днiпропетровськ, Набережна Перемо-
ги,  38 (056) 716-47-63,

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

10.04.2015

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

http://id850.smida.gov.ua
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ШаНОВНІ аКЦІОНЕРи!
Приватне акціонерне товариство «Закарпатський рибокомбінат» (код 

ЄДРПОУ 00476636), що знаходиться за адресою: Закарпатська 
обл.,Мукачівський р-н, с. Залужжя, вул.Пушкіна,61, інформує та повідо-
мляю про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата та час реєстрації учасників 
Зборів: 21 травня 2015 року з 10.20 до 11.00
Дата та час відкриття 
Зборів: 21 травня 2015 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та 
проведення Зборів: 

Закарпатська обл., 
Мукачівський  р-н, с. Залужжя, 
вул. Пушкіна,61 (кабінет 
генерального директора)

Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на 
участь у зборах: 15 травня 2015 року 

Порядок денний 
позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та за-
твердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013-2014 рр. Прийняття рішення за резуль-
татами звіту Генерального директора.

3. Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами ви-
сновків Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-2014 
рр.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльнос-
ті товариства у 2013-2014 рр.

6. Обрання Генерального директора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладан-
ня таких договорів.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
2014 р. 2013 р.

Усього активів 3804,8 3711,5
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

293,6 359,7

Запаси 1019,5 2126,6
Сумарна дебіторська заборгованість 791,6 433,1
Грошові кошти та еквіваленти 261,1 224,4
Власний капітал 1994,6 1886,5
Статутний капітал 358,4 358,4
Нерозподілений прибуток 843,7 735,6
Поточні зобов’язання 1678,7 1657,1
Чистий прибуток 108,1 7,5
Чисельність працівників 74 79

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо порядку денного 
загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше як за 20 днів до їх 
проведення , шляхом направлення таких пропозицій засобами пошто-
вого зв'язку на адресу Товариства: Мукачівський р-н, с. Залужжя, 
вул. Пушкіна,61.

З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за 
адресою Товариства: Мукачівський р-н, с. Залужжя, вул.Пушкіна,61 в 
Приймальній Генерального Директора. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Степчишин Надія Василівна, 
тел. (03131) 3-15-33. Довідки за телефоном: (03131) 3-15-33

Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера — документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) — документ, що посвідчує особу 

(паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосуванні, 
засвідчену належним чином.

Генеральний директор Товариства Олексик Василь Іванович

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЗаКаРПаТСЬКий РиБОКОМБІНаТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

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

1.Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»

2.Код за ЄДРПОУ: 35328439
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київ-

ська, 85
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
На підставі інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції 

емітента у депозитарній системі України (10.04.15 р. отримано емітентом від 
ПАТ «НДУ»; дата обліку 09.04.15 р. ) відбулася змiна пакета власника акцiй  – 
фiзичної особи, якiй належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: розмiр 
частки до змiни пакета акцiй – 4941 штук, що становить 31,724 % загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй; розмiр частки пiсля збільшення пакета акцiй – 
5497штук, що становить 35,29374 % загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Найменування посади
Директор  ________  Федотов Г.І.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П.  10.04.2015 
  ( дата )

ПУБЛІЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КаР’ЄРОУПРаВЛІННЯ «КВаРЦ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Русава» (код за ЄДРПОУ 
20032864). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. 
Телефон (факс) – (044) 483-06-19. Електронна поштова адреса – 
rusava@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://20032864.
smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 10.04.15р., в зв’язку з закінченням 

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

на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 
51,00000%; – Грищенко Марини Анатоліївни, часткою в статутному капіталі 
не володіє; - Полуектова Генадія Олексійовича, володiє часткою в статут-
ному капiталi – 0,00009%;

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

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

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

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

Директор Григор»єв В.О., 10.04.15 р.

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ЗаВОД «РУСаВа» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Райффайзен Банк Аваль"

2. Код за ЄДРПОУ 14305909
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31

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

http://www.aval.ua/about/for_
publication/

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представ-
ництв

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi – 

Банк) повiдомляє про прийняття Рiшення Спостережною радою Банку 
(Протокол №СР-4/1 вiд 08.04.2015р.) (далi - Рiшення) про закриття 
(лiквiдацiю) Хмельницької обласної дирекцiї Банку (далi - Дирекцiя) з 
метою удосконалення регiональної мережi та органiзацiйної структури 
Банку.

Згiдно Рiшення Правлiнню Банку доручено вчинити всi дiї щодо закрит-
тя Дирекцiї, в тому числi затвердити план заходiв, визначити строки та 
вiдповiдальних осiб за його виконання. 

Iнформацiя щодо Хмельницької обласної дирекцiї Банку:
1. Повне найменування Дирекцiї: Хмельницька обласна дирекцiя 

Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».
2. Мiсцезнаходження Дирекцiї: Україна, 29000, м. Хмельницький, 

вул.  Грушевського, буд. 54.
3. Функцiї Дирекцiї:
Перелiк банкiвських, iнших фiнансових послуг та видiв дiяльностi 

Дирекцiї викладено в Положеннi про Хмельницьку обласну дирекцiю 
Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвер-
дженого Рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол № СР-9/5 вiд 
27.09.2012р.), зокрема:

3.1. На пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Банку Нацiональним бан-
ком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати наступнi 
банкiвськi послуги:

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд не-
обмеженого кола юридичних осiб (крiм банкiв) i фiзичних осiб; 

2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 
банкiвських металах, крiм рахункiв банкiв;

3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi 
рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд iменi, на умовах та на ризик Бан-
ку, крiм операцiй з банками.

3.2. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати клiєнтам наступнi 
фiнансовi послуги:

1)випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або 
їх обслуговування, iншi форми забезпечення розрахункiв;

2 )надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, 
якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

3) фiнансовий лiзинг;

4) виконання функцiй страхового посередника;
5) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi 

за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконан-
ня таких вимог та прийом платежiв (факторинг);

6) довiрче управлiння фiнансовими активами.
3.3. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати фiнансовi послуги з 

таких видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних 
паперiв): 

1) брокерська дiяльнiсть;
2) дилерська дiяльнiсть;
3) андеррайтинг;
4) дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;
5) депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
6) дiяльнiсть iз ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
7) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям.
3.4. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, 

виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку 
мала право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:

1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, 

обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти Банку;

3) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй 
валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України, крiм рахункiв 
банкiв;

4) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку 
України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України); 

5)торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України, крiм 
операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України;

6) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку 
України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України).

3.5. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати також дiяльнiсть 
щодо: 

1) зберiгання цiнностей, надання в майновий найм (оренду) 
iндивiдуального банкiвського сейфа; 

2) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
3) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї кас готiвковими кошта-

ми, банкiвськими металами та iншими цiнностями;
4) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї банкоматiв;
5) здiйснення операцiй з купiвлi/продажу готiвкових коштiв в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi, iнших операцiй з готiвкою;
6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських 

та iнших фiнансових послуг;
7) реалiзацiї пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет;
8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
9) приймання пiд заставу та вiдчуження ювелiрних i побутових виробiв з 

дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння;
10) стягнення (збору) проблемної заборгованостi боржникiв.

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 Лавренчук Володимир Миколайо-
вич

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.04.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО “РайФФайЗЕН БаНК аВаЛЬ”

Особлива інформація ТОВ «БК «МІСЬКБУДІНВЕСТ»
(код ЄДРПОУ 31175387)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
09.04.2015 звільнено Генеральний 

директор
Федорченко Дмитро 

Миколайович
МЕ 138015

11.07.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi
0

Зміст інформації:
Звiльнено за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на пiдставi поданої заяви про звiльнення за власним бажанням.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 7 рокiв
09.04.2015 призначено Генеральний 

директор
Чеберяк Вiталiй Борисо-

вич
НС 023853

12.01.1996 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл
0

Зміст інформації:
Призначено на посаду за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на невизначений строк. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника директора ТОВ «Газова будiвельна компанiя»
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РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

Публічне акціонерне товариство 
«Комерційний Банк «Центр», 

37119553, проспект Науки, 54б, м.
Київ, Київська область, 03039, 

Україна, +38 044 393-74-00
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

09.04.2015

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

www.bankcenter.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «БДО», 20197074

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 10.02.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1. В зв’язку із закінченням 07.02.2014 р. строку дії Трудового 
договору від 08.02.2012 р., укладеного між ПАТ КБ «Центр» 
та Кірічко В.І., припинені повноваження Кірічко В.І. як 
Голови Наглядової ради.
2, Обрано з 10 лютого 2014 р. Членом Наглядової ради 
Кірічко В.І. строком дії повноважень по 10 лютого 2016 року 
(включно). 
3. Затверджено умови трудового договору, у тому числі 
розмір винагороди, що укладатиметься з Членом Наглядо-
вої ради Кірічко В.І.
4. В зв’язку із закінченням 07.02.2014 р. строку дії Трудового 
договору від 08.02.2012 р., укладеного між ПАТ КБ «Центр» 
та Терещенковим Г.В., припинено повноваження Терещен-
кова Г.В. як Члена Наглядової ради. Виплачено винагорода 
за особистий внесок в роботу банку Терещенкову Г.В. в 
розмірі 20 000,00 гривень. 
5. В зв’язку із закінченням 07.02.2014 р. строку дії Трудового 
договору від 19.04.2011р., укладеного між ПАТ КБ «Центр» 
та Тичино С.В., припинено повноваження Тичини С.В. як 
Члена Наглядової ради.
6. Обрано з 10 лютого 2014 р. Членом Наглядової ради 
Тичино С.В. строком дії повноважень по 10 лютого 2016 
року (включно). 
7. Затверджено умови трудового договору, у тому числі 
розмір винагороди, що укладатиметься з Членом Наглядо-
вої ради Тичино С.В.
8. До обрання Голови Наглядової ради виконання обов’язків 
Голови Наглядової ради з 10 лютого 2014 року покладено 
на Кірічко В.І.

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1.Затверджено звіт Правління за 2013 рік. 
2.За наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік 
прийнято рішення визнати роботу Правління незадовіль-
ною. 
3.Затверджено звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4.За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік 
прийнято рішення визнати роботу Наглядової ради 
задовільною. 
5.Затверджено висновок Ревізійної комісії за 2013 рік.
6.За наслідками розгляду висновку Ревізійної комісії за 
2013 рік прийнято рішення визнати роботу Ревізійної комісії 
задовільною. 
7.Затверджено висновок незалежних аудиторів Товариства 
з обмеженою відповідальністю «БДО» щодо річної 
фінансової звітності ПАТ КБ «Центр» за рік, що закінчився 
31 грудня 2013 р. 
8.Затверджено річний фінансовий звіт за рік, що закінчився 
31 грудня 2013 року.
9.Затверджено прибуток за результатами роботи за 2013 рік 
в сумі 5 568 098.95 гривні, розподілений наступним чином:
• прибуток в розмірі 5 015 000.00 грн. направлено до 
резервного фонду.

• дивіденди акціонеру Банку з прибутку ПАТ КБ «Центр» за 
2013 рік не сплачувати.
• решту коштів в сумі 553 098,95 грн. залишити як нерозпо-
ділений прибуток Банку.
10.Припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Сліпченка Віталія Володимировича за його заявою від 
07  квітня 2014 року. Розглянути питання підтвердження 
повного складу Ревізійної комісії ПАТ КБ «Центр» у кількості 
трьох осіб наступним Рішенням Акціонера.

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.07.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1. Затверджено Додаткову угоду до Трудового договору від 
08.08.2013 p з Айжігітовою Т.О. у доданій редакції, та від 
імені Банку підписати в. о. Голови НР Кірічко В.І.
2. Затверджено Додаткову угоду до Трудового договору від 
03.06.2013р. з Ліннік І.Н. у доданій редакції та від імені 
Банку підписати В.о. Голови НР Кірічко В.І.

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.07.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1. Голові ПАТ КБ «Центр» Маломужу С.В. погодити заяву 
заступника начальника служби внутрішнього аудиту 
Ліннік  І.М. від 23.07.2014 р. щодо надання частини відпустки 
терміном на 14 календарних днів з 28 липня 2014 р.
2. Виконувати вимоги Постанови НБУ № 114 «Положення 
про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках 
України «в частині :»п.3.5. Служба внутрішнього аудиту 
повинна користватися такою підтримкою Правління банку 
та Ради банку, яка б дозволяла їй досягнути співробітни-
цтва з боку суб’єктів аудиту і без перешкод виконувати свої 
обов’язки».

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 06.10.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1.В зв’язку з поданням 23.09.2014 р. членом Наглядової 
ради Кірічко В.І. заяви про звільнення від обов`язків члена 
Наглядової ради за власним бажанням:
1.1. Припинити 07 жовтня 2014 року повноваження 
Кірічко  В.І. як члена Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» та 
вивільнити його від виконання обов`язків Голови Наглядової 
ради ПАТ КБ «Центр»;
1.2. Припинити 07 жовтня 2014 р. дію трудового договору 
№  б/н від 10.02.2014 р. відповідно до підпункту 6.2.3. п. 6.2. 
трудового договору, за ініціативою Працівника, та затверди-
ти умови додаткової угоди до трудового договору № б/н від 
10.02.2014 р., укладеного між ПАТ КБ «Центр» та Кірічко В.І. 
(додаток № 1 до цього рішення).
2.Голові Правління ПАТ КБ «Центр» Маломужу С.В. укласти 
додаткову угоду відповідно до затверджених умов та подати 
до Національного банку України документи про зміни у 
складі Наглядової ради ПАТ КБ «Центр».

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.10.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1. Обрати з 21 жовтня 2014 р. членом Наглядової ради ПАТ 
КБ «Центр» Климович Іллю Леонідовича строком дії 
повноважень по 21 жовтня 2015 року (включно).
2. До обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» 
виконання обов’язків Голови Наглядової ради з 21 жовтня 
2014 року покласти на Климович І.Л. 
3. Голові Правління ПАТ КБ «Центр» Маломужу С.В. подати 
до Національного банку України документи про зміни у 
складі Наглядової ради ПАТ КБ «Центр».

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.12.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Ви-
рішено:
1. Обрати з 30 грудня 2014 р. Головою Наглядової ради ПАТ 
КБ «Центр» Васильєва Костянтина Михайловича строком 
дії повноважень по 29 грудня 2017 року (включно).
2. Вивільнити Климовича Іллю Леонідовича від виконання 
обов’язків Голови Наглядової ради з 30 грудня 2014 року. 
3. Голові Правління ПАТ КБ «Центр» Маломужу С.В. подати 
до Національного банку України документи про зміни у 
складі Наглядової ради ПАТ КБ «Центр».

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

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КОМЕРЦІйНий БаНК «ЦЕНТР»
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 174656 151248
Грошові кошти та їх еквіваленти 29264 14550
Кошти в інших банках 9922 0
Кредити та заборгованість клієнтів 117356 131625
Усього зобов’язань 44479 21388
Кошти банків 9921 0

Кошти клієнтів 33241 20412
Усього власного капіталу та частка меншості 130177 129860
Статутний капітал 120000 120000
Чистий прибуток/(збиток) 317 5568
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) 2,64 46,4
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,64 46,4

Голова Правління  ______________  С.В. Маломуж
 (підпис)  

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЛД-
ПЕРСПЕКТИВА», 35624120 
м.  Київ , Оболонський, 04212, 
Київ, Маршала Малиновсько-
го, 12-А 044 256-42-03,

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

10.04.2015 р.

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

ld-perspektiva.kiev.ua

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

ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Аудит-партнер», 22795553 
ТОВ»Аудиторська фiрма 
«Аудит-партнер», 22795553

5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство). Зазначається 
інформація про проведення або 
непроведення загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі їх непрове-
дення вказуються причини, також 
зазначається перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, 

Емітент не є акціонерним 
товариством

особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини
6. Інформація про дивіденди. Емітент не приймав рішення 

про виплату дивідендів 
протягом звітнього періоду.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 191058 213977
Основні засоби (за залишковою вартістю) 111815 113552
Довгострокові фінансові інвестиції 2222 2222
Виробничі запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 11799 2733
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 -
Власний капітал 50 50
Статутний капітал 50 50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (206) 1318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 94892 97286
Чистий прибуток (збиток) (1522) (740)

ТОВаРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДаЛЬНIСТЮ «ЛД-ПЕРСПЕКТиВа»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ
емітента цінних паперів за 2014р.

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

ТОВаРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДаЛЬНIСТЮ «НОВI 
БУДIВЕЛЬНI МаТЕРIаЛи», 
32843212, вул.Шевченка, буд.16 А, 
с.  Красне Перше, Обухiвський, Київська 
область, 08725, 044 280-52-26

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

10.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

https://sites.google.com/site/nbm32843212/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», 
35316245

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

звітний попередній
Усього активів 182397 155231
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28399 28654
Довгострокові фінансові інвестиції 20781 20781
Виробничі запаси 59745 50337
Сумарна дебіторська заборгованість 8357 3377
Грошові кошти та їх еквіваленти 1090 846
Власний капітал 61032 61895
Статутний капітал 90641 90641
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -29609 -28746
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2562 48299
Поточні зобов'язання і забезпечення 118803 45037
Чистий прибуток (збиток) -863 -2925

Директор ТОВ «Новi будiвельнi матерiали» ____ Кошубська-Марiот Л. С.

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ
емітента цінних паперів за 2014р.

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

ТОВаРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДаЛЬНIСТЮ «ОЗДОБ-
БУДМЕХаНІЗаЦІЯ», 32831872, 
вул.  Ольгинська, 3, к. 50/13, м. Київ, Печер-
ський, Київська область, 01001, (044) 277-72-12

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

10.04.2015

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

https://sites.google.com/site/ozdobud32831872/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», 35316245

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 30777,5 31899,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 219,6 87,6
Довгострокові фінансові інвестиції 169,1 169,1
Виробничі запаси 136,1 136,1
Сумарна дебіторська заборгованість 18733,9 18955,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 60 76,3
Власний капітал -68425,1 -64207,2
Статутний капітал 105220,5 105220,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -173645,6 -169427,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 94993,3
Поточні зобов'язання і забезпечення 99202,6 1113,6
Чистий прибуток (збиток) -4433,3 -7353,3

Директор ТОВ «ОЗДОББУДМЕХАНІЗАЦІЯ» ________ Iванишин М.М.
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Повідомлення про викуп акцій
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що 

на підставі договору про управління активами № 10 від 12 березня 2008 
року діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «За-
критий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синер-
гія-7», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35744353 (далі – «Фонд»), в осо-
бі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на 
підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 08 квіт-
ня 2015 року Загальними зборами акціонерів Фонду (далі – «Збори») було 
прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про 
пов’язаний з цим викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які пові-
домлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі 
передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, ви-
значені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з 
викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – 
ПрАТ  «КІНТО».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в 
інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а та-
кож інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду, 
становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на 08 квіт-
ня 2015 року були акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій 
(далі – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має право 
пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали 
йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фон-
ду  – 08 квітня 2015 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів 
Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені 
в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду з 
приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1. Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, ви-
кладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здій-
снення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлен-
ня, а саме:

1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», за-
явки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);

1.2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням до-
кументів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином 
оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціонером 
Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та 
чинним законодавством;

1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Акцій Фон-
ду.

2. Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержан-
ня розрахунку, акціонер Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через 
представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1. для фізичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду 

(його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно 
до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківсько-
го рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для акціоне-
рів Фонду-нерезидентів);

- паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповноваже-
ної особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фонду, 
якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом 
або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

- довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера 
платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію та-
кої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендова-
ним листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду осо-
бою;

2.1.2. для юридичних осіб:
- два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціоне-

ра Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у 
Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду пови-
нен бути засвідчений печаткою такого акціонера, а підпис уповноваженої 
особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;

- довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківсько-
го рахунку акціонера Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власни-
ків Акцій - нерезидентів);

- паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фото-
копію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої осо-
би) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються 
рекомендованим листом;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних 
для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціоне-

ра Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансуванню тероризму»;

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повнова-
ження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, прото-
кол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізич-
ної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою осо-
бою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справ-
жність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у 
присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Документи іно-
земного походження та/або складені іноземною мовою повинні бути на-
лежним чином перекладені на українську, засвідчені та легалізовані. Від 
імені акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписа-
ні уповноваженими установчими документами посадовими особами. Під-
пис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної 
особи.

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів 
від акціонерів Фонду здійснюється по 08 липня 2015 року включно. При 
цьому:

- у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів 
особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кож-
ного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих 
днів з 1000 до 1700 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 25-Б;

- у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи по-
винні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендова-
ним листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не 
пізніше 01 липня 2015 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише 
документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку до закін-
чення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІНТО» 
після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, 
яка датована не пізніше 01 липня 2015 року. У всіх інших випадках доку-
менти вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення, 
акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її 
отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, при-
мірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру 
Фонду листом).

3. Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у на-
лежній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів (з 
урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазначе-
них у п.2.3. Повідомлення.

4. У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) 
акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він 
вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних 
йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5. Акціонер Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим 
Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі 
необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не піз-
ніше 08 липня 2015 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої 
зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом 
строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у 
якої відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на ко-
ристь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Догово-
ром, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цін-
них паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систе-
му України».

5.3. Нагадуємо, що акціонерам Фонду, яким у зв’язку із дематеріалізаці-
єю Акцій за ініціативою Фонду Товариством з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд» був відкритий рахунок у цінних паперах, на якому облікову-
ються Акції, для отримання можливості розпоряджатися Акціями та вико-
нання умов п.5 цього Повідомлення, необхідно укласти договір про обслу-
говування рахунку у цінних паперах.

6. Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом ви-
ходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що 
перебуває в обігу, станом на 08 квітня 2015 року, а саме –  4 917,05 грн. 
(чотири тисячі дев’ятсот сімнадцять гривень 05 копійок).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції здій-
снюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, 
шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок акціонера 
Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції здійснюва-
тись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно 
наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банків-
ських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної 
інформації і таке інше), ПрАТ «КІНТО» від імені Фонду протягом 10 робочих 

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КІНТО» 
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днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на 
ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згід-
но цього Повідомлення Акції, становитиме суму, визначену відповідно до 
п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються 
Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення Догово-
ру.

6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець має 
статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за про-
дані Акції Фонд зобов’язаний буде відповідно до вимог Податкового кодексу 
здійснити їх оподаткування. У зв’язку з цим такий Продавець крім докумен-
тів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, зобов’язаний подати завірені 
належним чином копії документів, що підтверджують витрати на придбання 
Акцій, що пред’являються до викупу.

6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції будуть 
здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здій-
снення розрахунків з усіма Продавцями, але у будь-якому разі мають за-
кінчитись не пізніше 06 листопада 2015 року.

7. Продавці мають право конвертувати Акції в цінні папери іншого інсти-
туту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ 
«КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР 
від 01.10.2013 № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
22.10.2013 за № 1796/24328.

8. У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків 
щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.4 цього Повідомлення, 
Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення 
оплати пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла протягом означеного 
періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту, позбавляє Про-
давця права вимагати відшкодування збитків.

9. Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, 
не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до чинного за-
конодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідо-
млення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або 
часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняєть-
ся від відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне ви-
конання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне 
виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебува-
ють поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно 
утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-
якими особами зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чин-
ності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цін-
них паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового 
обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитар-
них установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження 
щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслугову-
ють Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридич-
них фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і 
при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює 
та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, перед-
бачених Договором.

10. Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Догово-
ром, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням 
та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сто-
ронами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відпо-
відного суду.

11. Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до 
п.3. цього Повідомлення, та закінчується 20 листопада 2015 року, але в 
будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами обов’язків, перед-
бачених Договором.

12. Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.
13. Реквізити Фонду:
Найменування – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверси-

фікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7»;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35744353;
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б;
№ рахунку у цінних паперах – 300921-UA40004119;
Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: 

ПАТ «НДУ».
Виконавчий директор ПраТ «КІНТО»  Веремієнко С.М.

Додаток 1
«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Прізвище
Ім’я
По батькові
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності)

 

Паспортні дані
Місце реєстрації (за паспортом)
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного 
інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7» у 
порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чин-
ного законодавства.

 ________________
 (підпис)

Додаток 2
«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Повне найменування
Місцезнаходження
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного папера
Повне найменування інституту спільного 
інвестування
Кількість цінних паперів
Ціна цінного папера
Загальна вартість цінних паперів
Наявність наміру в проведенні конвертації

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7» у 
порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чин-
ного законодавства.

 __________________________  __________  ________________
 (посада уповноваженої особи)  (підпис)  (прізвище, ініціали)
  М.П.

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ПаС І КО», 
код за ЄДРПОУ 24727853, вул. Ярославів 
Вал, 30/18, м.Київ, 01034, (044) 451-00-08

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

10.04.2015

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

www.pasko.emit.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «НаУКОВО-
ВиРОБНиЧий ЦЕНТР «ТРаНС-
МаШ»; 30009065; вул. Фрунзе,127а, 
м.  Луганськ, Жовтневий район, Луганська 
область, 91005, Україна; (0642)347203.

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

26.05.2014

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

www.transmash.lugansk.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ 

аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «МІЖНаРОДНЕ БЮРО 
КРЕДиТНиХ ІСТОРІй»

2. Код за ЄДРПОУ: 34299140;3. Місцезнаходження: 03062, м.Київ, про-
спект Перемоги, 65

4. Міжміський код, телефон та факс: 0442233392 0444225199
5. Електронна поштова адреса: skyrtach@ibch.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://credithistory.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. 10.04.2015 р. рiчними Загальними зборами 

акцiонерiв АТ «МБКI» (Протокол № 17) прийнято рiшення про припинення 
повноважень Фiглус Марцiн Яцека на посадi Голови Наглядової ради, яку 
вiн обiймав з 27.04.2012р., в звязку з закiнченням строку повноважень. 
Фiглус Марцiн Яцек не є власником акцiй товариства, судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

10.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв АТ «МБКI» (Про-
токол № 17) прийнято рiшення про припинення повноважень Алмар Орн 
Хiлмарссона на посадi члена Наглядової ради, яку вiн обiймав з 
27.04.2012р., в звязку з закiнченням строку повноважень. Алмар Орн 
Хiлмарссон не є власником акцiй товариства, судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

10.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв АТ «МБКI» (Про-
токол № 17) прийнято рiшення про припинення повноважень Азарова 
Андрiя Святославовича на посадi члена Наглядової ради, яку вiн обiймав 
з 27.04.2012р., в звязку з закiнченням строку повноважень. Азаров А.С. не 
є власником акцiй товариства, судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

10.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв АТ «МБКI» (Про-
токол № 17) прийнято рiшення про обрання громадянина Польщi Фiглус 
Марцiн Яцека на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки. Фiглус 
Марцiн Яцек акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Члена 
Ради Директорiв АТ «Дельта Банк». 

10.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв АТ «МБКI» (Про-
токол № 17) прийнято рiшення про обрання громадянина Iсландiї Алмар 
Орн Хiлмарссона на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. 
Алмар Орн Хiлмарссон акцiями товариства не володiє, судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв обiймає 
посаду Головного виконавчого директора Кредитiнфо Iнтернешнл ГмбХ. 

10.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв АТ «МБКI» (Про-
токол № 17) прийнято рiшення про обрання громадянина України Азарова 
Андрiя Святославовична на посаду члена Наглядової ради строком на 3 
роки. Азаров А.С. акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду Ге-
нерального директора ТОВ «СКФ», Голови спостережної ради КС «ПКТ». 

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова 
Правлiння йоханнессон йон Гойтi М.П. 10.04.2015

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РЕНОМЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 13975944
3. Місцезнаходження: 33022, місто Рівне, вулиця Костромська, буд. 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09
5. Електронна поштова адреса: uristkom@renome.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 01-2015 

від 09.04.2015 року) переобрано (продовжено повноваження) на наступний 
термін 3 роки (до 31 грудня 2018 року) членів Наглядової ради:

1. Кричильський Анатолій Миколайович. До 09.04.2015 року перебував 
на посаді Голови Наглядової ради. Відповідно до рішення Наглядової ради 
(протокол засідання Наглядової ради від 09.04.2015 року) Кричильського 
А.М. переобрано Головою Наглядової ради на наступний термін. Посадова 
особа не надала згоду на оприлюднення своїх паспортних даних. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 1061950 грн., що становить 31,7% від ста-
тутного капіталу емітента. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 8 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
інших посад не обіймав.

2. Бербенець Сергій Миколайович. Посадова особа не надала згоду на 
оприлюднення своїх паспортних даних. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 8 років. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 348065 
грн., що становить 10,39% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

3. Ходаковська Зоя Володимирівна. Посадова особа не надала згоду на 
оприлюднення своїх паспортних даних. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 8 років.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 190950 грн., що становить 
5,7% від статутного капіталу емітента. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.

Всі вищезазначені посадові особи не мають непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

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

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

Генеральний директор Гладкевич Н.Ф., 09.04.2015 року.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«РЕНОМЕ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 

ТОВаРиСТВО "КОМПаНIЯ 
ЕНЗиМ"

2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, мiсто Львiв, вулиця 

Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0322989801 0322989801

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

www.enzym.lviv.ua

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

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя Ензим» (далi - Товариство) 

повiдомляє, що згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного 
ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 31.12.2014 року (на 
пiдставi розпорядження Товариства вiд 30.03.2015 року), отриманого Товари-
ством 09.04.2015 року, стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй 
юридичної особи Заркава ЛТД (НЕ232340, мiсцезнаходження: СIТI ХАУС, 
Караїскакi, буд. 6, Кiпр, Лiмасол, 3032) збiльшився. Розмiр частки акцiонера 
до змiн - 81.9612 вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства, розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 82.6158 вiдсоткiв у статутному капiталi 
Товариства. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не вказана 
дата облiку, датою облiку зазначена дата, на яку складено реєстр.

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 Цегелик Андрiй Григорович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.04.2015
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРи-
СТВО «ФІРМа «аЕРОШЛЯХБУД», 
Код ЄДРПОУ 22891229, вул.
Волинська, 67, м.Київ, 03151, 
(044) 249-03-28

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

09.04.2015

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

www.aerobud.emit.com.ua

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

Аудиторська фірма ТОВ «Юрхолдінг-
Аудит», 
Код ЄДРПОУ 32736376

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 76,92% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2013 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товари-

ства.
12. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То-

вариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії То-

вариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди члена-
ми Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова комісії 

– Кунтиш Василь Павлович;
член комісії – Миргородський Віктор Михайлович; член комісії - Теслен-

ко Світлана Іванівна
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах 

не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голо-

суванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), 
якщо вони не створюють значних суперечок;

- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку ден-
ного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати 
відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та 
провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього пи-
тання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки 
голосування з усіх питань порядку денного;

- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться 
на зборах у письмовій формі;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні ви-

ступи - до 2 хв.
3.1. Обрати головою Зборів Товариства - Богомольного І.Н.
3.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Тесленко С.І.
4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік у редакції, 

що додається.
6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік у редакції, 

що додається.
7.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових ре-

зультатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік, що додаються.
8.1. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не проводити, у зв’язку з 

збитковістю діяльності Товариства.
9.1. Дивіденди не нараховувати.
10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
11.1. Питання не розглядати. 12.1. Питання не розглядати. 13.1. Питан-

ня не розглядати. 14.1. Питання не розглядати.
15.1. Питання не розглядати. 16.1. Питання не розглядати. 17.1. Питан-

ня не розглядати.
Голосували:
«ЗА» - подані 3 бюлетені, в яких визначено 41 537 (сорок одна тисяча 

п’ятсот тридцять сім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, заре-
єстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 
0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах. «УТРИМА-
ЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за звітний період не виплачу-
вались. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2003 2070
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1102 1135
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 887 896
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 26
Власний капітал 1833 1888
Статутний капітал 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -51 4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 170 182
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,19 -4,13
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1,19 -4,13

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 53998 53998
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «ФІРМа «аЕРОШЛЯХБУД»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРи-

СТВО «аПТЕЧНа МЕРЕЖа «ФаРМаЦІЯ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22447055
3. Місцезнаходження емітента 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (0482) 720-51-42, 

(0482)  720-51-43
5. Електронна поштова адреса емітента 11003@farmacia.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.farmacia.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІI Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
09.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПаТ «аМ «ФаРМа-

ЦІЯ», відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийня-
те рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Афанасиївої Наталі 
Вікторівни, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області 26.11.1997р., у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, непогашеної 

ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «аПТЕЧНа МЕРЕЖа «ФаРМаЦІЯ»
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судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі Товариства не має. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Каленової Ольги Во-
лодимирівни, паспорт: серія КМ номер 322944, виданий Малиновським РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області 01.11.2005 р. у зв’язку з переобран-
ням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному 
капіталі Товариства не має. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Вєлкової Світлани 
Миколаївни, паспорт: серія КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 14.08.1997р., у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі 
Товариства не має. 

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Дідуха Сергія Мирос-
лавовича, паспорт: серія АК номер 942576, виданий Апостолівським РВ 
ОМУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2000р., у зв’язку з 
переобранням. Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має. 

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Турмис Галини Вале-
ріївни, паспорт: серія КЕ номер 161229, виданий Центральним РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 12.03.1996р., у зв’язку з переобранням. 
Посадова особа перебувала на посаді з 24.04.2012 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі 
Товариства не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Афанасиїву Наталю Ві-
кторівну, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області 26.11.1997р. Посадова особа при-
значена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності 
обіймала посаду юрисконсульта, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі 
Товариства.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Каленову Ольгу Володи-
мирівну, паспорт: серія КМ номер 322944, виданий Малиновським РВ 
ОМУ УМВС України в Одеській області 01.11.2005 р. Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльнос-
ті обіймала посаду юриста, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі 
Товариства. 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Вєлкову Світлану Миколаїв-
ну, паспорт: серія КЕ номер 677471, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 14.08.1997р Посадова особа призначена на 
строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала по-
саду головного бухгалтера, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Това-
риства;

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Дідуха Сергія Мирославови-
ча, паспорт: серія АК номер 942576, виданий Апостолівським РВ ОМУ 
УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2000р., Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності 
обіймала посаду аналітика консолідованої інформації, начальника відділу 
проектного управління, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, не володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товари-
ства;

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Турмис Галину Валеріївну, 
паспорт: серія КЕ номер 161229, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 12.03.1996р. Посадова особа призначена на 
строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв своєї діяльності обіймала посаду 
директора фінансово-економічного департаменту, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, не володіє пакетом акцій в статут-
ному капіталі Товариства.

Засіданням Ревізійної комісії ПаТ «аМ «ФаРМаЦІЯ» від 09.04.2015 
року

- призначено на посаду Голови Ревізійної комісії Турмис Галину Валері-
ївну, паспорт: серія КЕ номер 161229, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 12.03.1996р. Посадова особа призначена на 
строк 3 роки.

Засіданням Наглядової ради ПаТ «аМ «ФаРМаЦІЯ» від 
09.04.2015  року

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Афанасиїву Наталю Ві-
кторівну, паспорт: серія КЕ номер 870955, виданий Суворовським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 26.11.1997р. Посадова особа призначена 
на строк 3 роки.

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

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

Генеральний директор______               Ліпкіна А.Н.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 09.04.2015 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО "УКРСОЦБаНК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 -

5. Електронна поштова адреса Nataliia.Syrovatka@unicredit.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.unicredit.ua/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє про припинення з 

09  квiтня 2015 року (8 квiтня 2015 року - останнiй день на посадi) повно-
важень Члена Спостережної Ради Банку Паоло Чедерле (згода на роз-
криття паспортних даних не надана). Пiдставою є заява Паоло Чедерле 
від 24 березня 2015 року про припинення з 9 квiтня 2015 року (8 квітня 
2015 року - останнiй день на посадi) повноважень члена Спостережної 
Ради Банку за власним бажанням.

Паоло Чедерле часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Чле-
ном Спостережної Ради став на пiдставi рiшення позачергових Загальних 
Зборiв Акцiонерiв Банку вiд 05 серпня 2013 року (протокол № 2). Паоло 
Чедерле непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Замiсть Паоло Чедерле нiкого на посаду не призначено.

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

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

2. Найменування посади Т.Ю. Савощенко
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.04.2015
(дата)

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ХОЛДЕКС», 
32581032Дніпропетровська , д/н, 49050, 
м.Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, буд. 137 
(056) 734-14-16,

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

09.04.2015

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

http://id848.smida.gov.ua

Річна інформація емітента 

ПРаТ «ПентоПак» 
за 2014 рік

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

Приватне акціонерне товариство 
«ПентоПак», код за ЄДРПОУ 
20620489,
Місцезнаходження: 08300, Київська 
обл., 
м. Бориспіль, вул. Броварська, буд.5,
тел.: (044) 351 69 73

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

09 квітня 2015 року

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

www.pentopak.com 
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

22



№70, 14 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

23



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

24



№70, 14 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26



№70, 14 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

27

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

28



№70, 14 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30



№70, 14 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Бджолоагросервiс";

2. Код за ЄДРПОУ: 00693109;
3. Місцезнаходження: 52071, Днiпропетровська область, Днiпропет-

ровський район, селище Дослiдне, вулиця Наукова, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-01-25, (056) 765-01-26;
5. Електронна поштова адреса: info@bdgoly.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015

року припинено повноваження  голови наглядової ради Мартиновського Ва-
лерія Павловича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової
ради, відповідно до вимог статуту.  Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента
11,5785 відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Перебував на посадi з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року припинено повноваження члена наглядової ради Сіменко Ліди Іларі-
онівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, від-
повідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,7192
відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перебувала на посадi з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року юридична особа-власник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180,
припинила повноваження у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наг-
лядової ради, відповідно до вимог статуту. Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв. Юридична особа здiйснювала повно-
важення члена наглядової ради через свого представника Мележик Люд-
милу Михайлiвну - директора Товариства, в перiод з 17.04.2014 року по
09.04.2015 року. Представник товариства не надала згоди на розкриття
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року припинено повноваження ревізора Климовської Тетяни Валеріївни, у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора, відповідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

Мартиновський Валерій Павлович обраний на посаду члена наглядової
ради за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з
термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капi-
талi емiтента 11,5785 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та по-

садовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа відмови-
ла в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Сіменко Ліда Іларіонівна обрана на посаду члена наглядової ради за рi-
шенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном
перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загаль-
них зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емi-
тента 0,7192 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Попередня посада, яку обiй-
мала особа впродовж останніх п'яти років - головний технолог ПрАТ "Бджо-
лоагросервіс", ідентифікаційний код 00693109. 

Юридичну особу - власника ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ
30664180, обрано до складу наглядової ради за рiшенням рiчних загаль-
них зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном перебування 1 рiк,
але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог
статуту. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв.
Юридична особа здiйснюватиме повноваження члена наглядової ради че-
рез свого представника Мележик Людмилу Михайлiвну - директора това-
риства. Представник товариства не надала згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юридична особа -
власник впродовж останніх п'яти років обиралась до складу та здій-
снювало повноваження члена наглядової ради емітента.

Климовська Тетяна Валеріївна обрана на посаду ревізора за рiшенням
рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном перебу-
вання на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних збо-
рiв, згідно до вимог 169 статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
передня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом -
ревізор. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо по-
передніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-
яких інших підприємствах.

Мартиновський Валерій Павлович обраний на посаду голови наглядо-
вої ради 09.04.2015 року на засiданнi наглядової ради , обраної річними
загальними зборами, які відбулись 09.04.2015 року, з термiном перебуван-
ня на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними
зборами наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 11,5785
вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх
посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших
підприємствах.

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

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

Директор  Авраменко Олександр Миколайович 
09.04.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "НАСОСМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "НАСОСМАШ". Код за ЄДРПОУ: 24712455. Місцезнаходження:
25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська, 94. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-22-37-08. Електронна поштова адреса: nasos-
mach@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://prat_nasos-
mach.emitents.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року
(протокол від 09.04.2015 року) в зв'язку із закінченням строку повнова-
жень керівника ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний директор Оксенюк Тетяна
Олексіївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) до
10.04.2015 року; розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з
11.04.2012 р. ОБРАНО: Генеральний директор Гаваза Дмитро Валерій-
ович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 11.04.2015
року; розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади:
комерцiйний директор ВАТ "Цукрогiдромаш", виконуючий обов'язки Голо-
ви правлiння ПАТ "Цукрогiдромаш". На посаду обраний терміном на один
рік. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Гаваза Дмитро Ва-
лерійович.

Шановний акціонер!
ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «УКРПРОМ-

МаШСЕРВІС» (місцезнаходження товариства згідно установчих доку-
ментів: 13420, Україна, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Івниця, пр.
Садовий, 2, код ЄДРПОУ 02133194) повідомляє про скликання щорічних 
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 16 трав-
ня 2015 року з початком о 12.00 за адресою товариства: Житомир-
ська  обл., андрушівський р-н, с.Івниця, пр.Садовий, 2, адмінбудинок, 
каб.№4. Реєстрація учасників зборів з 11.30 до 11.55 в день та за місцем 
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – станом на 24 годину 12 травня 2015 р.
ПОРЯДОК ДЕННий (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів загальних зборів, лічильної комісії та за-
твердження процедурних питань.

2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 
2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізора за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 

2014р., з урахуванням вимог, передбаченим законом.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнаходжен-
ням товариства: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с.Івниця, пр.Садо-

вий, 2, каб.№4, у робочі дні з 15-00 до 17-00 год., відповідальна особа – 
директор Матіїшен В.М. Для участі у зборах при собі мати документ, що 
посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт 
та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника Звітний 
період, 2014 р

Попередній 
період, 2013 р

Усього активів 308.0 429,4
Основні засоби 391.5 391.5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 1.8
Сумарна дебіторська заборгованість 62.0 43.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 13.3 26.9
Нерозподілений прибуток -195.6 -171.9
Власний капітал 357.3 381.0
Статутний капітал 296.9 296.9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 49.8 48.4
Чистий прибуток (збиток) -23.7 -56.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1187464 1187464
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0,0 0,0

Чисельність працівників на кінець періоду 16 16
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Верхньодніпровський машинобудівний завод";

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336;
3. Місцезнаходження емітента:Україна, Дніпропетровська область, м.

Верхньодніпровськ, вул. Гагарина, буд. 23, 51600;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21, (05658) 6-05-07;
5. Електронна поштова адреса: Lendina@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II.Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 р., протокол № 1, у зв'яз-
ку з закінченням строку повноважень прийнято рішення про зміну складу
посадових осіб: 

- припинено повноваження Голови наглядової ради Лазарева Леонiда
Вiталiйовича (паспорт АО № 064293, виданий Заводським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.09.2012 р.), ос-
новне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагонмаш", ди-
ректор. Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартістю складає
2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiталi емiтента,
загалом перебував на данiй посадi 8 рокiв i 3 мiсяцi Непогашеної судимос-
тi за корисловi та посадовi злочини не має.  

- припинити повноваження Секретаря наглядової ради Распорського
Вiктора Петровича (паспорт АЕ № 836684, виданий Днiпровським РВ Днiп-
родзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 18.11.97 р.),
основне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагонмаш",
тех.директор. Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартістю скла-
дає 2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiталi емiтен-
та. Загалом перебував на даннiй посадi 4 роки 8 мiсяцiв. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- припинити повноваження члена наглядової ради -Распорський Андрiй
Вiкторович (паспорт АН № 195838, виданий Днiпровським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.12.2003 р.), ос-
новне мiсце роботи до призначення на посаду - Вагоне депо "Днiпродзер-
жинськ" начальник пункту технiчного обслуговування вагонiв ст. Баглiй,
ПАТ "ВМЗ" - замiсник технiчного директора.  Володіє  1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004 частки в статутному
капiталi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 2 роки i 6 мiсяцiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

- припинити повноваження Члена наглядової ради - Ковальчук Неля Ва-
силiвна (паспорт МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України
в м. Києвi 26.05.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на посаду
- провiдний економiст ТОВ "Iнтер Кар Груп" . Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в статутно-
му капiталi емiтента; загалом перебувала на посадi 2 роки. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена наглядової ради- Шутова Альона
Павлiвна (паспорт МЕ № 827707, виданий Печерським РУ ГУ МВС України
в м.Києвi 11.10.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на посаду -
ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор. Володіє 2665000 акціями, що за
номінальною вартістю складає 932750 грн., володiє часткою в статутному
капiталi емiтента- 9,98%, перебувала на посадi з 26.04.13 р. Загалом пере-
бувала на даннiй посадi 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Генерального директора - Горбатко Дмитро
Вячеславовича (паспорт АР № 048854, виданий Гагарiнським РВ УМВС Ук-
раїни в м.Севастополi 17.10.1996 р. акцiями емiтента не володiє.Загалом
перебiвав на данiй посадi  1 рік та 8 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Хавiкова Вiталiя
Володимировича (паспорт АК № 742650, виданий Петрикiвський РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл. 23.12.2008 р.). Володіє  1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статут-
ному капiталi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 5 років. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Привалової Рози
Равіліївни (паспорт АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС
України в Дніпропетровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в ста-
тутному капіталі емітента. Загалом перебувала на посадi 2 роки. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Лазарева Iвана
Леонiдовича (паспорт АК № 262398, виданий Петрикiвським РВ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл., 17.08.2007 р.). Володіє 1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статут-
ному капiталi емітента. Загалом перебував на посадi 2 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Бєлашову Ольгу
Iвановну (паспорт АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Днiпродзержинс-
ького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 22.10.96 р.). Володіє 1 ак-

цією, що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004%
частки в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi 8 рокiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Губи Iнни Олексан-
дрiвни (паспорт АК № 060713, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинс-
ького МУ УМВС України 20.03.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною
вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в статутному капiта-
лi емiтента, перебувала на посадi 7 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Микиту Ярослава
Богдановича (паспорт СН № 802714, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України м.Києвi 16.04.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статутному капiталi емi-
тента, перебував на посадi 4 роки та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Нечипоренко Сергiя
Анатолiйовича (паспорт СН № 159839, виданий Радянським РУ ГУ МВС Ук-
раїни м.Києвi 11.04.96 р.), акцiями емiтента не володiє; перебував на поса-
дi 3 роки та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має;

- обрано Голову наглядової ради Лазарева Леоніда Віталійовича (пас-
порт АО № 064293, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.09.2012 р.). Володіє 8295601 ак-
ціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн. володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008 р. по
09.04.2015 р. - голова наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський машино-
будівний завод".

- обрано Секретаря наглядової ради Распорського Віктора Петровича
(паспорт АЕ № 836684, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського
МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.11.97 р.). Володіє 8295601
акціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн., володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008р по
09.04.2015 р. - секретар наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський маши-
нобудівний завод". 

- обрано Члена наглядової ради Ковальчук Нелю Василівну (паспорт
МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві
26.05.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн. , володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
03.01.2007р по 09.04.2015 р. - провідний економіст ТОВ "Інтер Кар Груп".

- обрано Члена наглядової ради Распорський Андрій Вікторович (пас-
порт АН № 195838, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.12.2003 р.), Володіє 1 акцією,
що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004 частки в
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: 28.08.2009 р. по 27.08.2012 р. - Ваго-
не депо "Дніпродзержинськ" начальник пункту технічного обслуговування
вагонів ст..Баглій, 04.09.2012 р. по 09.04.2015 р. ПАТ "Верхньодніпровський
машинобудівний завод"- замісник технічного директора.

- обрано Члена наглядової ради Шутову Альона Павлівна(паспорт МЕ
№ 827707, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.10.2007 р.),
Володіє 2665000 акціями, що за номінальною вартістю складає 932750 грн.,
володіє 9,98  часткою в статутному капіталі емітента, що складає. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком
на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
01.08.2006 р. по 09.04.2015 р. - ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор.

- обрано Генеральним директором Латиш Олександр Миколайович
(паспорт АЕ № 087144, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області. 10.07.1995 р.), не володіє   часткою в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 09.04.2010-31.07.2012р. ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод"  інженер по збуту та маркетингу 1 катего-
рії, з 01.08.2012 р. до 31.03.2014 р. - менеджер по збуту та маркетингу 1 ка-
тегорії, з 01.04.2014 до 31.08.2014 р. - виконуючий обов`язки начальника
відділу продажу та маркетингу, З 01.09.2014 р. по 09.04.2015 р. - началь-
ник відділу продажу та маркетингу.З 09.04.2015 р. ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод" -  генеральний директор ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод". 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Хавікова Віталія Володимировича
(паспорт АК № 742650, виданий Петриківський РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 23.12.2008 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вар-
тістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 22.02.2008 р.-26.03.2010 р. - ВАТ "Дизельний завод" пер-
ший заступник голови правління; 29.03.2010 р. по 16.04.2010 р. -  ПАТ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
"Верхньодніпровський машинобудівний завод";

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336;
3. Місцезнаходження емітента:Україна, Дніпропетровська область, м.

Верхньодніпровськ, вул. Гагарина, буд. 23, 51600;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21, (05658) 6-05-07;
5. Електронна поштова адреса: Lendina@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента
II.Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів від 09.04.2015 р., протокол № 1, у зв'яз-
ку з закінченням строку повноважень прийнято рішення про зміну складу
посадових осіб: 

- припинено повноваження Голови наглядової ради Лазарева Леонiда
Вiталiйовича (паспорт АО № 064293, виданий Заводським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.09.2012 р.), ос-
новне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагонмаш", ди-
ректор. Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартістю складає
2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiталi емiтента,
загалом перебував на данiй посадi 8 рокiв i 3 мiсяцi Непогашеної судимос-
тi за корисловi та посадовi злочини не має.  

- припинити повноваження Секретаря наглядової ради Распорського
Вiктора Петровича (паспорт АЕ № 836684, виданий Днiпровським РВ Днiп-
родзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 18.11.97 р.),
основне мiсце роботи до призначення на посаду - ВАТ "Днiпровагонмаш",
тех.директор. Володіє 8295601 акціями, що за номінальною вартістю скла-
дає 2903460,35 грн., володiє 31,066% частки в статутному капiталi емiтен-
та. Загалом перебував на даннiй посадi 4 роки 8 мiсяцiв. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- припинити повноваження члена наглядової ради -Распорський Андрiй
Вiкторович (паспорт АН № 195838, виданий Днiпровським РВ Днiпродзер-
жинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 03.12.2003 р.), ос-
новне мiсце роботи до призначення на посаду - Вагоне депо "Днiпродзер-
жинськ" начальник пункту технiчного обслуговування вагонiв ст. Баглiй,
ПАТ "ВМЗ" - замiсник технiчного директора.  Володіє  1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004 частки в статутному
капiталi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 2 роки i 6 мiсяцiв.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

- припинити повноваження Члена наглядової ради - Ковальчук Неля Ва-
силiвна (паспорт МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України
в м. Києвi 26.05.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на посаду
- провiдний економiст ТОВ "Iнтер Кар Груп" . Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в статутно-
му капiталi емiтента; загалом перебувала на посадi 2 роки. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена наглядової ради- Шутова Альона
Павлiвна (паспорт МЕ № 827707, виданий Печерським РУ ГУ МВС України
в м.Києвi 11.10.2007 р.), основне мiсце роботи до призначення на посаду -
ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор. Володіє 2665000 акціями, що за
номінальною вартістю складає 932750 грн., володiє часткою в статутному
капiталi емiтента- 9,98%, перебувала на посадi з 26.04.13 р. Загалом пере-
бувала на даннiй посадi 2 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Генерального директора - Горбатко Дмитро
Вячеславовича (паспорт АР № 048854, виданий Гагарiнським РВ УМВС Ук-
раїни в м.Севастополi 17.10.1996 р. акцiями емiтента не володiє.Загалом
перебiвав на данiй посадi  1 рік та 8 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Хавiкова Вiталiя
Володимировича (паспорт АК № 742650, виданий Петрикiвський РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл. 23.12.2008 р.). Володіє  1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статут-
ному капiталi емiтента. Загалом перебував на даннiй посадi 5 років. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинити повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Привалової Рози
Равіліївни (паспорт АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС
України в Дніпропетровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в ста-
тутному капіталі емітента. Загалом перебувала на посадi 2 роки. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Лазарева Iвана
Леонiдовича (паспорт АК № 262398, виданий Петрикiвським РВ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй обл., 17.08.2007 р.). Володіє 1 акцією, що за но-
мінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статут-
ному капiталi емітента. Загалом перебував на посадi 2 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Члена Виконавчої дирекцiї Бєлашову Ольгу
Iвановну (паспорт АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Днiпродзержинс-
ького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 22.10.96 р.). Володіє 1 ак-

цією, що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володiє 0,000004%
частки в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi 8 рокiв. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Губи Iнни Олексан-
дрiвни (паспорт АК № 060713, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинс-
ького МУ УМВС України 20.03.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною
вартістю складає 0,35 грн, володiє 0,000004% частки в статутному капiта-
лi емiтента, перебувала на посадi 7 рокiв та 7 мiсяцiв. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Микиту Ярослава
Богдановича (паспорт СН № 802714, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України м.Києвi 16.04.98 р.). Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн., володiє 0,000004% частки в статутному капiталi емi-
тента, перебував на посадi 4 роки та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має;

- припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Нечипоренко Сергiя
Анатолiйовича (паспорт СН № 159839, виданий Радянським РУ ГУ МВС Ук-
раїни м.Києвi 11.04.96 р.), акцiями емiтента не володiє; перебував на поса-
дi 3 роки та 11 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має;

- обрано Голову наглядової ради Лазарева Леоніда Віталійовича (пас-
порт АО № 064293, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.09.2012 р.). Володіє 8295601 ак-
ціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн. володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008 р. по
09.04.2015 р. - голова наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський машино-
будівний завод".

- обрано Секретаря наглядової ради Распорського Віктора Петровича
(паспорт АЕ № 836684, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського
МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.11.97 р.). Володіє 8295601
акціями, що за номінальною вартістю складає 2903460,35 грн., володіє
31,066% частки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.01.2008р по
09.04.2015 р. - секретар наглядової ради ПАТ "Верхньодніпровський маши-
нобудівний завод". 

- обрано Члена наглядової ради Ковальчук Нелю Василівну (паспорт
МЕ № 774109, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві
26.05.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн. , володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
03.01.2007р по 09.04.2015 р. - провідний економіст ТОВ "Інтер Кар Груп".

- обрано Члена наглядової ради Распорський Андрій Вікторович (пас-
порт АН № 195838, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 03.12.2003 р.), Володіє 1 акцією,
що за номінальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004 частки в
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця
особа протягом останніх п'яти років: 28.08.2009 р. по 27.08.2012 р. - Ваго-
не депо "Дніпродзержинськ" начальник пункту технічного обслуговування
вагонів ст..Баглій, 04.09.2012 р. по 09.04.2015 р. ПАТ "Верхньодніпровський
машинобудівний завод"- замісник технічного директора.

- обрано Члена наглядової ради Шутову Альона Павлівна(паспорт МЕ
№ 827707, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 11.10.2007 р.),
Володіє 2665000 акціями, що за номінальною вартістю складає 932750 грн.,
володіє 9,98  часткою в статутному капіталі емітента, що складає. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком
на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:
01.08.2006 р. по 09.04.2015 р. - ТОВ "УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС", директор.

- обрано Генеральним директором Латиш Олександр Миколайович
(паспорт АЕ № 087144, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області. 10.07.1995 р.), не володіє   часткою в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 09.04.2010-31.07.2012р. ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод"  інженер по збуту та маркетингу 1 катего-
рії, з 01.08.2012 р. до 31.03.2014 р. - менеджер по збуту та маркетингу 1 ка-
тегорії, з 01.04.2014 до 31.08.2014 р. - виконуючий обов`язки начальника
відділу продажу та маркетингу, З 01.09.2014 р. по 09.04.2015 р. - началь-
ник відділу продажу та маркетингу.З 09.04.2015 р. ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод" -  генеральний директор ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод". 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Хавікова Віталія Володимировича
(паспорт АК № 742650, виданий Петриківський РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 23.12.2008 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вар-
тістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 22.02.2008 р.-26.03.2010 р. - ВАТ "Дизельний завод" пер-
ший заступник голови правління; 29.03.2010 р. по 16.04.2010 р. -  ПАТ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" "Верхньодніпровський машинобудівний завод" - перший заступник гене-
рального директора. 16.04.2010 р. по 09.08.2013 р. -  ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" - генеральний директор, 09.08.2013 р. по
09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" -  зас-
тупник генерального директора по виробництву. 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Привалова Роза Равіліївна (паспорт
АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в статутному капіталі
емітента; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 23.03.2006 р. по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод" - начальник планово-економічного відділу.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Лазарева Івана Леонідовича (пас-
порт АК № 262398, виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропет-
ровській обл., 17.08.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн. володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 01.12.2008-31.07.2011 -фінансовий директор ТОВ "Мега-
поліс-2001"; 01.08.2011-30.03.2012 р. - начальник управління з постачання
та маркетингу ТОВ Промислова інвестиційна група транспортного машино-
будування "Інтер Кар Груп"; 21.05.2012 р по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод" - заступник генерального директора
по економіці та фінансам.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Бєлашову Ольгу Івановну (паспорт
АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській обл. 22.10.96 р.), Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 14.11.2006-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" головний бухгалтер.

- обрано Голову ревізійної комісії Губа Інну Олександрівну (паспорт АК
№ 060713, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Укра-
їни   20.03.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає
0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: 24.04.2007-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод" начальник відділу кадрів.

- обрано члена ревізійної комісії Микиту Ярослава Богдановича (пас-
порт СН № 802714, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.Києві
16.04.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років -
03.03.2008-09.04.2015 р. ТОВ Промислова інвестиційна група транспор-
тного машинобудування "Інтер Кар Груп" - юрисконсульт.

- обрано члена ревізійної комісії Косматовський Віталій Володимиро-
вич. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,  володіє 0 % час-
тки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років - 08.04.2005-09.04.2015 р.-
ТОВ "Укркомплект плюс", заступник директора. 

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством: 

Генеральний директор ПАТ "Верхньодніпровський 
машинобудівний завод" О.М.Латиш

09 квітня 2015року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

"Днiпровський машинобудiвний завод";
2. Код за ЄДРПОУ: 14313332;
3. Місцезнаходження: 49055, м. Днiпропетровськ, вулиця Будiвельникiв,

будинок 34;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 747-30-01, (056) 747-35-55;
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dmz.emitinfo.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровський машинобудiвний за-

вод" (протокол №75 вiд 8 квiтня 2015 року) прийнято рiшення:
1. Призначити Галушко Андрiя Георгiйовича заступником Голови прав-

лiння з iнвестицiйної дiяльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяль-
ностi ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" з 9 квiтня 2015 року.

2. Укласти контракт з заступником Голови правлiння з iнвестицiйної дi-
яльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi ПАТ ДМЗ Галушко
Андрiєм Георгiйовичем. Паспорт АО 245677 видан 12.01.2015 р. Ленiнсь-
ким РВ у м. Днiпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй облас-
тi. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Строк, на
який обрано особу додатково визначен у контрактi. Перелiк iнших посад
протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-президент по iнвестицiям ПАТ "МНПК
"ВЕСТА".

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
В.о. голови правлiння Нетак Борислав Борисович

09.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Бджолоагросервiс", код за ЄДРПОУ 00693109, Місцезнаходження:
52071, Дніпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, селище Дослiдне,
вул. Наукова,буд.1 тел. (056) 765-01-25

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: bdgoly.com.ua

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

КУДІНОВ 
АРТЕМ ІГОРОВИЧ

У відповідності до ст.64 Закону України "Про акціонерні товариства"
Кудінов Артем Ігорович (ІПН 2972403557) повідомляє про свій намір
придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ" (код ЄД-
РПОУ 34364937)  у кількості 237 шт., що становить 52,67 % від загаль-

ної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

На дату цього повідомлення Кудінову Артему Ігоровичу (ІПН
2972403557) належать прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІН-
МЕТ" (код ЄДРПОУ 34364937) у кількості 44 шт., що становить 9,78 %
від загальної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

"Верхньодніпровський машинобудівний завод" - перший заступник гене-
рального директора. 16.04.2010 р. по 09.08.2013 р. -  ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" - генеральний директор, 09.08.2013 р. по
09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" -  зас-
тупник генерального директора по виробництву. 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Привалова Роза Равіліївна (паспорт
АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в статутному капіталі
емітента; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 23.03.2006 р. по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод" - начальник планово-економічного відділу.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Лазарева Івана Леонідовича (пас-
порт АК № 262398, виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропет-
ровській обл., 17.08.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн. володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 01.12.2008-31.07.2011 -фінансовий директор ТОВ "Мега-
поліс-2001"; 01.08.2011-30.03.2012 р. - начальник управління з постачання
та маркетингу ТОВ Промислова інвестиційна група транспортного машино-
будування "Інтер Кар Груп"; 21.05.2012 р по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод" - заступник генерального директора
по економіці та фінансам.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Бєлашову Ольгу Івановну (паспорт
АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській обл. 22.10.96 р.), Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 14.11.2006-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" головний бухгалтер.

- обрано Голову ревізійної комісії Губа Інну Олександрівну (паспорт АК
№ 060713, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Укра-
їни   20.03.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає
0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: 24.04.2007-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод" начальник відділу кадрів.

- обрано члена ревізійної комісії Микиту Ярослава Богдановича (пас-
порт СН № 802714, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.Києві
16.04.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років -
03.03.2008-09.04.2015 р. ТОВ Промислова інвестиційна група транспор-
тного машинобудування "Інтер Кар Груп" - юрисконсульт.

- обрано члена ревізійної комісії Косматовський Віталій Володимиро-
вич. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,  володіє 0 % час-
тки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років - 08.04.2005-09.04.2015 р.-
ТОВ "Укркомплект плюс", заступник директора. 

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством: 

Генеральний директор ПАТ "Верхньодніпровський 
машинобудівний завод" О.М.Латиш

09 квітня 2015року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

"Днiпровський машинобудiвний завод";
2. Код за ЄДРПОУ: 14313332;
3. Місцезнаходження: 49055, м. Днiпропетровськ, вулиця Будiвельникiв,

будинок 34;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 747-30-01, (056) 747-35-55;
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dmz.emitinfo.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровський машинобудiвний за-

вод" (протокол №75 вiд 8 квiтня 2015 року) прийнято рiшення:
1. Призначити Галушко Андрiя Георгiйовича заступником Голови прав-

лiння з iнвестицiйної дiяльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяль-
ностi ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" з 9 квiтня 2015 року.

2. Укласти контракт з заступником Голови правлiння з iнвестицiйної дi-
яльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi ПАТ ДМЗ Галушко
Андрiєм Георгiйовичем. Паспорт АО 245677 видан 12.01.2015 р. Ленiнсь-
ким РВ у м. Днiпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй облас-
тi. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Строк, на
який обрано особу додатково визначен у контрактi. Перелiк iнших посад
протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-президент по iнвестицiям ПАТ "МНПК
"ВЕСТА".

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
В.о. голови правлiння Нетак Борислав Борисович

09.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Бджолоагросервiс", код за ЄДРПОУ 00693109, Місцезнаходження:
52071, Дніпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, селище Дослiдне,
вул. Наукова,буд.1 тел. (056) 765-01-25

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: bdgoly.com.ua

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

КУДІНОВ 
АРТЕМ ІГОРОВИЧ

У відповідності до ст.64 Закону України "Про акціонерні товариства"
Кудінов Артем Ігорович (ІПН 2972403557) повідомляє про свій намір
придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ" (код ЄД-
РПОУ 34364937)  у кількості 237 шт., що становить 52,67 % від загаль-

ної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

На дату цього повідомлення Кудінову Артему Ігоровичу (ІПН
2972403557) належать прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІН-
МЕТ" (код ЄДРПОУ 34364937) у кількості 44 шт., що становить 9,78 %
від загальної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

"Верхньодніпровський машинобудівний завод" - перший заступник гене-
рального директора. 16.04.2010 р. по 09.08.2013 р. -  ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" - генеральний директор, 09.08.2013 р. по
09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" -  зас-
тупник генерального директора по виробництву. 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Привалова Роза Равіліївна (паспорт
АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в статутному капіталі
емітента; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 23.03.2006 р. по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод" - начальник планово-економічного відділу.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Лазарева Івана Леонідовича (пас-
порт АК № 262398, виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропет-
ровській обл., 17.08.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн. володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 01.12.2008-31.07.2011 -фінансовий директор ТОВ "Мега-
поліс-2001"; 01.08.2011-30.03.2012 р. - начальник управління з постачання
та маркетингу ТОВ Промислова інвестиційна група транспортного машино-
будування "Інтер Кар Груп"; 21.05.2012 р по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод" - заступник генерального директора
по економіці та фінансам.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Бєлашову Ольгу Івановну (паспорт
АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській обл. 22.10.96 р.), Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 14.11.2006-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" головний бухгалтер.

- обрано Голову ревізійної комісії Губа Інну Олександрівну (паспорт АК
№ 060713, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Укра-
їни   20.03.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає
0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: 24.04.2007-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод" начальник відділу кадрів.

- обрано члена ревізійної комісії Микиту Ярослава Богдановича (пас-
порт СН № 802714, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.Києві
16.04.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років -
03.03.2008-09.04.2015 р. ТОВ Промислова інвестиційна група транспор-
тного машинобудування "Інтер Кар Груп" - юрисконсульт.

- обрано члена ревізійної комісії Косматовський Віталій Володимиро-
вич. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,  володіє 0 % час-
тки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років - 08.04.2005-09.04.2015 р.-
ТОВ "Укркомплект плюс", заступник директора. 

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством: 

Генеральний директор ПАТ "Верхньодніпровський 
машинобудівний завод" О.М.Латиш

09 квітня 2015року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

"Днiпровський машинобудiвний завод";
2. Код за ЄДРПОУ: 14313332;
3. Місцезнаходження: 49055, м. Днiпропетровськ, вулиця Будiвельникiв,

будинок 34;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 747-30-01, (056) 747-35-55;
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dmz.emitinfo.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровський машинобудiвний за-

вод" (протокол №75 вiд 8 квiтня 2015 року) прийнято рiшення:
1. Призначити Галушко Андрiя Георгiйовича заступником Голови прав-

лiння з iнвестицiйної дiяльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяль-
ностi ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" з 9 квiтня 2015 року.

2. Укласти контракт з заступником Голови правлiння з iнвестицiйної дi-
яльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi ПАТ ДМЗ Галушко
Андрiєм Георгiйовичем. Паспорт АО 245677 видан 12.01.2015 р. Ленiнсь-
ким РВ у м. Днiпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй облас-
тi. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Строк, на
який обрано особу додатково визначен у контрактi. Перелiк iнших посад
протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-президент по iнвестицiям ПАТ "МНПК
"ВЕСТА".

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
В.о. голови правлiння Нетак Борислав Борисович

09.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Бджолоагросервiс", код за ЄДРПОУ 00693109, Місцезнаходження:
52071, Дніпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, селище Дослiдне,
вул. Наукова,буд.1 тел. (056) 765-01-25

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: bdgoly.com.ua

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

КУДІНОВ 
АРТЕМ ІГОРОВИЧ

У відповідності до ст.64 Закону України "Про акціонерні товариства"
Кудінов Артем Ігорович (ІПН 2972403557) повідомляє про свій намір
придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ" (код ЄД-
РПОУ 34364937)  у кількості 237 шт., що становить 52,67 % від загаль-

ної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

На дату цього повідомлення Кудінову Артему Ігоровичу (ІПН
2972403557) належать прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІН-
МЕТ" (код ЄДРПОУ 34364937) у кількості 44 шт., що становить 9,78 %
від загальної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

"Верхньодніпровський машинобудівний завод" - перший заступник гене-
рального директора. 16.04.2010 р. по 09.08.2013 р. -  ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" - генеральний директор, 09.08.2013 р. по
09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" -  зас-
тупник генерального директора по виробництву. 

- обрано Члена Виконавчої дирекції Привалова Роза Равіліївна (паспорт
АК № 938234, виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 22.05.2000 р.), не володіє   часткою в статутному капіталі
емітента; Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 23.03.2006 р. по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхньодніпровсь-
кий машинобудівний завод" - начальник планово-економічного відділу.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Лазарева Івана Леонідовича (пас-
порт АК № 262398, виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропет-
ровській обл., 17.08.2007 р.), Володіє 1 акцією, що за номінальною вартіс-
тю складає 0,35 грн. володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емі-
тента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом ос-
танніх п'яти років: 01.12.2008-31.07.2011 -фінансовий директор ТОВ "Мега-
поліс-2001"; 01.08.2011-30.03.2012 р. - начальник управління з постачання
та маркетингу ТОВ Промислова інвестиційна група транспортного машино-
будування "Інтер Кар Груп"; 21.05.2012 р по 09.04.2015 р. -  ПАТ "Верхнь-
одніпровський машинобудівний завод" - заступник генерального директора
по економіці та фінансам.

- обрано Члена Виконавчої дирекції Бєлашову Ольгу Івановну (паспорт
АЕ № 326113, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській обл. 22.10.96 р.), Володіє 1 акцією, що за номі-
нальною вартістю складає 0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутно-
му капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа
протягом останніх п'яти років: 14.11.2006-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніп-
ровський машинобудівний завод" головний бухгалтер.

- обрано Голову ревізійної комісії Губа Інну Олександрівну (паспорт АК
№ 060713, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС Укра-
їни   20.03.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає
0,35 грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано стро-
ком на 1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти ро-
ків: 24.04.2007-09.04.2015 р. - ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний
завод" начальник відділу кадрів.

- обрано члена ревізійної комісії Микиту Ярослава Богдановича (пас-
порт СН № 802714, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України м.Києві
16.04.98 р.) Володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,35
грн., володіє 0,000004% частки в статутному капіталі емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано строком на
1 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років -
03.03.2008-09.04.2015 р. ТОВ Промислова інвестиційна група транспор-
тного машинобудування "Інтер Кар Груп" - юрисконсульт.

- обрано члена ревізійної комісії Косматовський Віталій Володимиро-
вич. Посадова особа  не надала згоди на розкриття паспортних даних у
складi особливої інформації, акціями емітента не володіє,  володіє 0 % час-
тки в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Обрано строком на 1 рік. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п'яти років - 08.04.2005-09.04.2015 р.-
ТОВ "Укркомплект плюс", заступник директора. 

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

міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством: 

Генеральний директор ПАТ "Верхньодніпровський 
машинобудівний завод" О.М.Латиш

09 квітня 2015року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

"Днiпровський машинобудiвний завод";
2. Код за ЄДРПОУ: 14313332;
3. Місцезнаходження: 49055, м. Днiпропетровськ, вулиця Будiвельникiв,

будинок 34;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 747-30-01, (056) 747-35-55;
5. Електронна поштова адреса: akcioner@oao-dmz.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: dmz.emitinfo.com;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "Днiпровський машинобудiвний за-

вод" (протокол №75 вiд 8 квiтня 2015 року) прийнято рiшення:
1. Призначити Галушко Андрiя Георгiйовича заступником Голови прав-

лiння з iнвестицiйної дiяльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяль-
ностi ПАТ "Днiпровський машинобудiвний завод" з 9 квiтня 2015 року.

2. Укласти контракт з заступником Голови правлiння з iнвестицiйної дi-
яльностi- начальником вiддiлу iнвестицiйної дiяльностi ПАТ ДМЗ Галушко
Андрiєм Георгiйовичем. Паспорт АО 245677 видан 12.01.2015 р. Ленiнсь-
ким РВ у м. Днiпропетровську ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй облас-
тi. Частка в статутному капiталi емiтента складає 0%. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Строк, на
який обрано особу додатково визначен у контрактi. Перелiк iнших посад
протягом останнiх п'яти рокiв: Вiце-президент по iнвестицiям ПАТ "МНПК
"ВЕСТА".

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
В.о. голови правлiння Нетак Борислав Борисович

09.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС" 

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Бджолоагросервiс", код за ЄДРПОУ 00693109, Місцезнаходження:
52071, Дніпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, селище Дослiдне,
вул. Наукова,буд.1 тел. (056) 765-01-25

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2015 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: bdgoly.com.ua

Виконавчий орган ПрАТ "Бджолоагросервіс"

КУДІНОВ 
АРТЕМ ІГОРОВИЧ

У відповідності до ст.64 Закону України "Про акціонерні товариства"
Кудінов Артем Ігорович (ІПН 2972403557) повідомляє про свій намір
придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ" (код ЄД-
РПОУ 34364937)  у кількості 237 шт., що становить 52,67 % від загаль-

ної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІП-
РОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

На дату цього повідомлення Кудінову Артему Ігоровичу (ІПН
2972403557) належать прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІН-
МЕТ" (код ЄДРПОУ 34364937) у кількості 44 шт., що становить 9,78 %
від загальної кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "КОМІНМЕТ".

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА», 
05501439, вул. Мисайлівська, 71, 
м.  Богуслав, Богуславський р-н, 
Київська  область, 09700, Україна, 
8(04561)5-27-30

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

10.04.2015

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

http://boguslav.yaroslav.ua

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

ТОВ «Аудиторська компанія «КРЕДО-
АУДИТ», 36632530

5.  Інфор-
мація про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 07.04.2014 
року. Кворум зборів: 99,66% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1) Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
2) Про обрання Лічильної комісії.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
товариства про результати діяльності за 2013 рік.
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядної 
ради про результати діяльності за 2013 рік.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії результати діяльності за 2013 рік.
6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2013 рік.
7) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8) Про припинення повноважень Голови Правління Товари-
ства.
9) Про призначення Голови Правління Товариства.
10) Про затвердження умов трудового договору (контракту) з 
Головою Правління Товариства та наділення повноваженнями 
на його підписання. 
11) Про наділення повноваженнями на внесення змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, пов'язані зі зміною Голови Правління 
Товариства.
Доповідачами на зборах були: Голова правління Чигири-
нов  В.Ю., Голова наглядової ради Барсук О.М., Голова 
Ревізійної комісії Іванченко А.В.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, 
що розглядалися на Зборах, рішення приймалися одноголос-
но: «За» - 54 813 593 голосів, що складає 100% присутніх 
акціонерів, які брали участь у зборах. «Проти» - немає, 
«Утримались» - немає.
Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори 
акціонерів відбулися згідно з вимогами чинного законодавства 
07.04.2014р.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

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

звітний попередній
Усього активів 9561 10127
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5042 5336
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 815 1575
Сумарна дебіторська заборгованість 3665 2876
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 340
Власний капітал 9155 8440
Статутний капітал 2750 2750
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1506 758
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 134 320
Поточні зобов'язання і забезпечення 272 1367
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01 0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 55000000 55000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «БОГУСЛаВСЬКа СУКОННа ФаБРиКа»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».
2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/about/indexes/osobl/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. Текст повідомлення
09.04.2015 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство») 
прийнято наступні рішення:

- продовжити повноваження Спренгеля Андрія Станіславовича (пас-
порт серії ВВ № 067956, виданий 05.11.1997 року Пролетарським РВДМУ 
УМВС України в Донецькій області) на посаді Голови правління ПрАТ «СК 
«ЮНІВЕС» до 30.04.2016 року включно. Частка Спренгеля Андрія Станіс-
лавовича у статутному капіталі емітента – 0,00%; розмір пакета акцій – 
0  штук; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного скла-
ду правління; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; за останні 5 років обіймав посади: ПрАТ «СК «АХА Страхування»: ди-
ректор Донецького філіалу, директор Донецької дирекції, заступник Віце-
Президента з продажів в Києві та Київській області, Заступник Віце-
Президента з продажів в Києві та Запоріжжі, Заступник Віце-Президента з 
розвитку регіональної мережі; ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»: Заступник Генераль-
ного директора. Посаду Голови правління в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» обіймає 
з 18.09.2013 року.

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 правління  __________  Спренгель а.С.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П.  10.04.2015 року

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«СТРаХОВа КОМПаНІЯ «ЮНІВЕС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Бджолоагросервiс";

2. Код за ЄДРПОУ: 00693109;
3. Місцезнаходження: 52071, Днiпропетровська область, Днiпропет-

ровський район, селище Дослiдне, вулиця Наукова, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-01-25, (056) 765-01-26;
5. Електронна поштова адреса: info@bdgoly.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015

року припинено повноваження  голови наглядової ради Мартиновського Ва-
лерія Павловича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової
ради, відповідно до вимог статуту.  Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента
11,5785 відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Перебував на посадi з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року припинено повноваження члена наглядової ради Сіменко Ліди Іларі-
онівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, від-
повідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,7192
відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перебувала на посадi з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року юридична особа-власник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180,
припинила повноваження у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наг-
лядової ради, відповідно до вимог статуту. Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв. Юридична особа здiйснювала повно-
важення члена наглядової ради через свого представника Мележик Люд-
милу Михайлiвну - директора Товариства, в перiод з 17.04.2014 року по
09.04.2015 року. Представник товариства не надала згоди на розкриття
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року припинено повноваження ревізора Климовської Тетяни Валеріївни, у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора, відповідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

Мартиновський Валерій Павлович обраний на посаду члена наглядової
ради за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з
термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капi-
талi емiтента 11,5785 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та по-

садовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа відмови-
ла в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Сіменко Ліда Іларіонівна обрана на посаду члена наглядової ради за рi-
шенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном
перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загаль-
них зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емi-
тента 0,7192 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Попередня посада, яку обiй-
мала особа впродовж останніх п'яти років - головний технолог ПрАТ "Бджо-
лоагросервіс", ідентифікаційний код 00693109. 

Юридичну особу - власника ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ
30664180, обрано до складу наглядової ради за рiшенням рiчних загаль-
них зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном перебування 1 рiк,
але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог
статуту. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв.
Юридична особа здiйснюватиме повноваження члена наглядової ради че-
рез свого представника Мележик Людмилу Михайлiвну - директора това-
риства. Представник товариства не надала згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юридична особа -
власник впродовж останніх п'яти років обиралась до складу та здій-
снювало повноваження члена наглядової ради емітента.

Климовська Тетяна Валеріївна обрана на посаду ревізора за рiшенням
рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном перебу-
вання на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних збо-
рiв, згідно до вимог 169 статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
передня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом -
ревізор. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо по-
передніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-
яких інших підприємствах.

Мартиновський Валерій Павлович обраний на посаду голови наглядо-
вої ради 09.04.2015 року на засiданнi наглядової ради , обраної річними
загальними зборами, які відбулись 09.04.2015 року, з термiном перебуван-
ня на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними
зборами наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 11,5785
вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх
посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших
підприємствах.

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

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

Директор  Авраменко Олександр Миколайович 
09.04.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "НАСОСМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "НАСОСМАШ". Код за ЄДРПОУ: 24712455. Місцезнаходження:
25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська, 94. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-22-37-08. Електронна поштова адреса: nasos-
mach@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://prat_nasos-
mach.emitents.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року
(протокол від 09.04.2015 року) в зв'язку із закінченням строку повнова-
жень керівника ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний директор Оксенюк Тетяна
Олексіївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) до
10.04.2015 року; розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з
11.04.2012 р. ОБРАНО: Генеральний директор Гаваза Дмитро Валерій-
ович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 11.04.2015
року; розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади:
комерцiйний директор ВАТ "Цукрогiдромаш", виконуючий обов'язки Голо-
ви правлiння ПАТ "Цукрогiдромаш". На посаду обраний терміном на один
рік. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Гаваза Дмитро Ва-
лерійович.
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До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО аКЦІОНЕРНОГО ТОВаРиСТВа 
«ОДЕСЬКий ПРиПОРТОВий ЗаВОД» 

(надалі – Товариство) (ЄДРПОУ 00206539)!
Відповідно до вимог частини 7 статті 38 Закону України «Про акціонер-

ні товариства» Товариство інформує про внесення змін до порядку денно-
го загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2015 р.!

За пропозицією акціонера – Фонду державного майна України, який є 
власником 99,57% статутного капіталу Товариства, зробленою згідно час-
тині 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок ден-
ний загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2015 р. доповне-
но наступними питаннями:

- «Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів Товариства»;

- «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління 
Товариства»;

- «Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства».
Правління аТ «ОПЗ»

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

Найменування показника 
період 

звіт-
ний 2014

попере-
дній 2013

попере-
дній 2012

Усього активів  8 827 406 2 751 597 2 239 729
Основні засоби (залишкова вартість) 1 074 160 1 097 176 1 033 268
Довгострокові фінансові інвестиції 383 347 380 731 386 438
Запаси, у т.ч. готова продукція 4 768 350 384 724 271 151
Сумарна дебіторська заборгованість  2 056 809 464 861 272 678
Грошові кошти та їх еквіваленти 248 673 227 327 102 838
Нерозподілений прибуток (збиток) -1 542 957 -1 276 846 -118 389
Власний капітал 417 768 692 504 1 859 079
Статутний капітал 798 544,0 798 544,0 798 544,0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 5 900 068 2 059 083 253 210
Чистий прибуток (збиток) -270 473 -1 143 874 -116 128
Середньорічна кількість акцій (шт.) - - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- - -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- - -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

3938 4037 4025

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БДЖОЛОАГРОСЕРВІС"

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Бджолоагросервiс";

2. Код за ЄДРПОУ: 00693109;
3. Місцезнаходження: 52071, Днiпропетровська область, Днiпропет-

ровський район, селище Дослiдне, вулиця Наукова, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-01-25, (056) 765-01-26;
5. Електронна поштова адреса: info@bdgoly.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015

року припинено повноваження  голови наглядової ради Мартиновського Ва-
лерія Павловича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової
ради, відповідно до вимог статуту.  Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента
11,5785 відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Перебував на посадi з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року припинено повноваження члена наглядової ради Сіменко Ліди Іларі-
онівни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради, від-
повідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,7192
відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перебувала на посадi з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року юридична особа-власник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180,
припинила повноваження у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наг-
лядової ради, відповідно до вимог статуту. Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв. Юридична особа здiйснювала повно-
важення члена наглядової ради через свого представника Мележик Люд-
милу Михайлiвну - директора Товариства, в перiод з 17.04.2014 року по
09.04.2015 року. Представник товариства не надала згоди на розкриття
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

На дату проведення річних загальних зборів, що відбулись 09.04.2015
року припинено повноваження ревізора Климовської Тетяни Валеріївни, у
зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора, відповідно до вимог
статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з
17.04.2014 року по 09.04.2015 року.

Мартиновський Валерій Павлович обраний на посаду члена наглядової
ради за рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з
термiном перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiч-
них) загальних зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капi-
талi емiтента 11,5785 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та по-

садовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадова особа відмови-
ла в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала
впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах.

Сіменко Ліда Іларіонівна обрана на посаду члена наглядової ради за рi-
шенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном
перебування на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загаль-
них зборiв, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емi-
тента 0,7192 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що
пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Попередня посада, яку обiй-
мала особа впродовж останніх п'яти років - головний технолог ПрАТ "Бджо-
лоагросервіс", ідентифікаційний код 00693109. 

Юридичну особу - власника ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ
30664180, обрано до складу наглядової ради за рiшенням рiчних загаль-
них зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном перебування 1 рiк,
але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних зборiв, згідно до вимог
статуту. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 71,3780 вiдсоткiв.
Юридична особа здiйснюватиме повноваження члена наглядової ради че-
рез свого представника Мележик Людмилу Михайлiвну - директора това-
риства. Представник товариства не надала згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юридична особа -
власник впродовж останніх п'яти років обиралась до складу та здій-
снювало повноваження члена наглядової ради емітента.

Климовська Тетяна Валеріївна обрана на посаду ревізора за рiшенням
рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 09.04.2015 року, з термiном перебу-
вання на посадi 1 рiк, але не менше нiж до чергових (рiчних) загальних збо-
рiв, згідно до вимог 169 статуту. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
передня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом -
ревізор. Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо по-
передніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-
яких інших підприємствах.

Мартиновський Валерій Павлович обраний на посаду голови наглядо-
вої ради 09.04.2015 року на засiданнi наглядової ради , обраної річними
загальними зборами, які відбулись 09.04.2015 року, з термiном перебуван-
ня на посадi в межах термiну повноважень обраної рiчними загальними
зборами наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 11,5785
вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа відмовила в оприлюдненні  відомостей щодо попередніх
посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших
підприємствах.

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

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

Директор  Авраменко Олександр Миколайович 
09.04.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "НАСОСМАШ"

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "НАСОСМАШ". Код за ЄДРПОУ: 24712455. Місцезнаходження:
25006, м. Кiровоград, вул. Червоногвардiська, 94. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0522-22-37-08. Електронна поштова адреса: nasos-
mach@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: http://prat_nasos-
mach.emitents.net.ua. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 09.04.2015 року
(протокол від 09.04.2015 року) в зв'язку із закінченням строку повнова-
жень керівника ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний директор Оксенюк Тетяна
Олексіївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) до
10.04.2015 року; розмір пакета акцій: 0 шт. На посаді перебувала з
11.04.2012 р. ОБРАНО: Генеральний директор Гаваза Дмитро Валерій-
ович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 11.04.2015
року; розмір пакета акцій: 0 шт. Протягом останніх 5 років займав посади:
комерцiйний директор ВАТ "Цукрогiдромаш", виконуючий обов'язки Голо-
ви правлiння ПАТ "Цукрогiдромаш". На посаду обраний терміном на один
рік. Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Гаваза Дмитро Ва-
лерійович.

Річна інформація ПраТ 
за 2014 р.

Приватне акцiонерне товариство «Парус». Код ЄДРПОУ 
21308469. Адреса 73000 Херсонська обл. м.Херсон вул.Суво-

рова, 4, тлф 0552425001. Повний текст річної інформації у 
ЗІБД Комісії розкрит 09.04.15. Веб-сторінка, на який розміщено 
РІ parus.vatua.com.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ПаРУС»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЗаВОД МОЛОЧНОЇ КиСЛОТи», 
00382119, вул. Фрунзе 53, м. Київ, Подільський, Київська область, 04080,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: zmk@emitent.net.ua

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

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 17.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 91,74% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних збо-
рів акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту правління. 3. Звіт Наглядової ради Товариства 
за підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 5. За-
твердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
6. Затвердження розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік з ура-
хуванням вимог, передбачених законом. 7. Переобрання Правління Това-
риства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 
членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Прийняття рішень про припи-
нення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. 11. Обрання членів 
Ревізійної комісії.

Всі питання порядку денного розглянуті, по ним прийнято рішення.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди за результатами діяльності 

Товариства в 2013-2014 році не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1124 2379
Основні засоби (за залишковою вартістю) 658 907
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 176 1026
Сумарна дебіторська заборгованість 197 303
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 78
Власний капітал 823 1496
Статутний капітал 220 220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 239 912
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 301 883
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 20353000 2035300
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 14 квітня 2015 р. 
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ
"МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА";

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство;

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01416760;
1.4 Місцезнаходження емітента: 49005, м. Днiпропетровськ, вул. Сiм-

феропольська, буд.21;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 46-54-46 (0562)

46-54-46;
1.6 Електронна поштова адреса емітента: ma@metauto.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ma.dp.ua;
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

ПАТ ППКI "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" (далi - Товариство) повiдомляє,
що 08.04.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отри-
мано перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах То-
вариства, з якого стало вiдомо про зменшення пакету голосуючих акцiй
юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю науково-ви-
робничої фiрми "Днiпротехсервiс", код за ЄДРПОУ 19305558, мiсцезна-
ходження - м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 21, офiс 615 з
99.74% статутного капiталу, що дорiвнює 1 924 961 голосуючим акцiям, до
0 % статутного капiталу та про збiльшення пакету голосуючих акцiй фiзич-
ної особи з 0% статутного капiталу до 99,74 % статутного капiталу. В пе-
релiку акцiонерiв не вказано дату змiни переходу прав власностi на цiннi
папери.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння - дииректор Шакiров Володимир Хайдарович

09.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА":

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

ється емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-in-
fo/korporativnye-dokumenty-sb/;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу  IІІ
або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог  глави 2
розділу ІІІ цього Положення. Відомості  про  зміну складу посадових
осіб емітента

2. Текст повідомлення
Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

вiд "09" квітня 2015 року, прийнято рiшення про обрання на посаду Го-
лови Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" терміном три роки
юридичну особу, нерезидента, компанію PALMROSE B.V. /ПАЛМРОЗ
Б.В./, (Нiдерланди), код 61011568. Володiє часткою в статутному капiта-
лi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 99,2521%.

Іншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Голова
Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Євраз - Днiпро-
петровський металургiйний завод iм. Петровського", Голова Наглядової
ради Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС", Голо-
ва Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА".      

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Генерального директора Батарєєв Олександр Сергійович

09  квітня  2015 рік

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО "ЛIТ", 
24245568, Дніпропетровська , 49000, 
м.  Днiпропетровськ, 
пр.  Гагарiна,  буд.137, (056) 734-14-16

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

10.04.2015

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

http://id849.smida.gov.ua/

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

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

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

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ВДМ»; 
30575415; Київська, Вишгород, 07300, 
м. Вишгород, вул.  Шолуденка, 19Д; 
(04596) 2-38-38

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

09.04.2015

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

www.vdm.informs.net.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ЛУГа»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 44700 місто Володимир-Волинський, вулиця Дра-

гоманова, буд.38
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 20908
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення
Публiчне Акцiонерне Товариство «Луга» повiдомляє, що 09.04.2015 р. 

від акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСЛІГА» 
Товариству стала вiдома iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким нале-

жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: власник акцiй - Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСЛІГА», розмiр частки якого до 
змiни пакета акцiй становив 65,3858% (29217 штук простих іменних акцій), 
зменшив за рахунок продажу свій пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки 
акцiонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСЛІГА» ста-
новить 0% (0 штук простих іменних акцiй).

Публiчне Акцiонерне Товариство «Луга»повiдомляє, що 09.04.2015 р. 
від акціонера - фізичної особи Товариству стала вiдома iнформацiя про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй, а саме: власник акцiй - фізична особа, розмiр частки якого до змiни 
пакета акцiй становив 5,3039% (2370 штук простих іменних акцій), збіль-
шив за рахунок придбання свій пакет акцiй, пiсля чого розмiр частки 
акцiонера - фізичної особи становить 70,6897% (31587 штук простих імен-
них акцiй).

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 Гаркот І.Б., 09.04.2015 р.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ

IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ
"МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА";

1.2 Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риство;

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01416760;
1.4 Місцезнаходження емітента: 49005, м. Днiпропетровськ, вул. Сiм-

феропольська, буд.21;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (0562) 46-54-46 (0562)

46-54-46;
1.6 Електронна поштова адреса емітента: ma@metauto.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ma.dp.ua;
1.8 Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

ПАТ ППКI "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" (далi - Товариство) повiдомляє,
що 08.04.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отри-
мано перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах То-
вариства, з якого стало вiдомо про зменшення пакету голосуючих акцiй
юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю науково-ви-
робничої фiрми "Днiпротехсервiс", код за ЄДРПОУ 19305558, мiсцезна-
ходження - м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, 21, офiс 615 з
99.74% статутного капiталу, що дорiвнює 1 924 961 голосуючим акцiям, до
0 % статутного капiталу та про збiльшення пакету голосуючих акцiй фiзич-
ної особи з 0% статутного капiталу до 99,74 % статутного капiталу. В пе-
релiку акцiонерiв не вказано дату змiни переходу прав власностi на цiннi
папери.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння - дииректор Шакiров Володимир Хайдарович

09.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА":

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

ється емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-in-
fo/korporativnye-dokumenty-sb/;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу  IІІ
або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог  глави 2
розділу ІІІ цього Положення. Відомості  про  зміну складу посадових
осіб емітента

2. Текст повідомлення
Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

вiд "09" квітня 2015 року, прийнято рiшення про обрання на посаду Го-
лови Наглядової ради ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" терміном три роки
юридичну особу, нерезидента, компанію PALMROSE B.V. /ПАЛМРОЗ
Б.В./, (Нiдерланди), код 61011568. Володiє часткою в статутному капiта-
лi ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" 99,2521%.

Іншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Голова
Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Євраз - Днiпро-
петровський металургiйний завод iм. Петровського", Голова Наглядової
ради Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС", Голо-
ва Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ СУХА
БАЛКА".      

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

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

Тимчасово виконуючий обов'язки 
Генерального директора Батарєєв Олександр Сергійович

09  квітня  2015 рік

 ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«КОМПаНІЯ «Д.І.Б.»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.»

2. Код за ЄДРПОУ: 22927826
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 35-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-03
5. Електронна поштова адреса: dib@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: jscdib.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

1. 09 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» (протокол б/н від 09 квітня 2015 р.) прийняте 
рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради Дроги Юлії 
Миколаївни (паспорт серії СМ №216772, виданий Білоцерківським РВ 
ГУ МВС України в Київській області 27 березня 2000 р.). Підстава для 
припинення повноважень: заява про звільнення від Дроги Ю.М., про-
токол ЗЗА № б/н від 09.04.2015 р. Розмір пакету акцій, яким володіє: 
0 акцій. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Зміни у 
персональному складі посадових осіб відбулися у зв’язку з рішенням 
Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень 
членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Перебува-
ла на посаді з 30.04.2014 року.

2. 09 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» (протокол б/н від 09 квітня 2015 р.) прийняте 
рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Берегового 
Андрія Олеговича (паспорт серії ВМ №350123, виданий Житомирським 
МВ УМВС України в Житомирській обл. 20 вересня 2006 р.). Підстава 
для припинення повноважень: протокол ЗЗА № б/н від 09.04.2015 р. 
Розмір пакету акцій, яким володіє: 0 акцій. Частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента: 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Зміни у персональному складі посадових осіб 
відбулися у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів про достро-
кове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне 
обрання нових членів. Перебував на посаді з 30.04.2014 року.

3. 09 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» (протокол б/н від 09 квітня 2015 р.) прийняте 
рішення обрати Головою Наглядової ради Калініченко Інну Станісла-
вівну (паспорт серії СТ №425244, виданий Андрушівським РС УДМС 
України в Житомирській обл. 17 червня 2014 року). Не володіє часткою 
в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: старший 
лаборант кафедри електротехніки, адміністратор. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Зміни у персональному складі 
посадових осіб відбулися у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціо-
нерів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
та одночасне обрання нових членів.

4. 09 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» (протокол б/н від 09 квітня 2015 р.) прийняте 
рішення обрати Членом Наглядової ради Берегового Андрія Олеговича 
(паспорт серії ВМ №350123, виданий Житомирським МВ УМВС України 
в Житомирській обл. 20 вересня 2006 р.). Не володіє часткою в статут-
ному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фахівець-
організатор торгівлі на ринку цінних паперів, професіонал з торгівлі 
цінними паперами, фахівець з цінних паперів, Член Наглядової ради. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв’язку з 
рішенням Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення по-
вноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових чле-
нів.

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

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

Генеральний директор Козлов Олександр Геннадійович, 
10.04.2015 р. 

ПУБЛIЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«СТРаХОВа КОМПаНIЯ «КаЛиНа»

Річна інформація емітента цінних паперів 
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Калина»; 36218498; Київська, Подiльський, 04176, 
м. Київ, Електрикiв, 29-А; (044) 590-48-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: веб-сторiнка знаходиться в станi розробки.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла — аудит», 
23504528.

5. Інформація про загальні збори
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Калина» відбулись 

18.04.2014 року:
1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «Калина». 2. Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради ПАТ «СК «Калина». 3. Прийняття рішення про об-
рання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Калина». 4. Прийняття рішення про 
припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Калина». 5. Прийняття рішен-
ня про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «СК «Калина».  
6. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління ПАТ «СК «Калина». 7. Розгляд звіту Наглядової ради 
ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Калина». 8. Розгляд звіту Ревізора 
ПАТ «СК «Калина» про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік на підставі висновку аудитора. Прий няття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Калина». 9. Визна-
чення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік. 
10. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік. 11. Розгляд 
звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Калина» за 2013 рік.

Позачергові Загальні збори акціонерів в ПАТ «СК «Калина» не склика-
лись і не проводились в 2014 році.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 20720 19503
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4276 4610
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1
Власний капітал 20717 19500
Статутний капітал 18000 18000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2717 1500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 3 3
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.07 -0.01

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18000000 18000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ЗаВОД «аРТЕМПОЛІЗВаРЮВаННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Артемполізварювання» (код 
за ЄДРПОУ 14315931). Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мельни-
кова, 2/10. Телефон (факс) — (044)481-26-06. Електронна поштова адре-
са — artempolisvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — 
http://14315931.smida.gov.ua. Вид особливої інформації — відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 09.04.15р., в зв’язку з закінчен-

ням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових 
осіб:

2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували 
на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі — 
75,08355%; — Грищенко Марини Анатоліївни, володiє часткою в статутно-
му капiталi — 0,00021%; — Полуектова Генадія Олексійовича, володiє 
часткою в статутному капiталi — 0,00021%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Державна 
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), воло-
діє часткою в статутному капіталі — 75,08355%; — Грищенко Марина Ана-
толіївна, володiє часткою в статутному капiталi — 0,00021%, інші посади, 
які обіймала протягом останніх 5 років — віце-президент ДАХК «Ар-
тем»; — Кострицький Володимир Віталійович, часткою в статутному капі-
талі не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років — про-
куратура Херсонської обл., заступник прокурора області, прокурор 
області; Генеральна прокуратура України, начальник відділу, заступник 
начальника управління.

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

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

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

Директор                       Коваль Д.Т.,  09.04.15 р.

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«КиЇВСЬКа ПМК-237»

РІЧНа ІНФОРМаЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«КИЇВСЬКА ПМК-237»; 01354579; 
вул. Зої Космодем’янської, 15, 
м. Бориспiль, Бориспiльський, 
Київська область; 08300, (295) 6-26-16

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

02.04.2015

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

http://pmk237.pat.ua/emitents/
reports/year/2013

ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ГIРСЬКОЛиЖНий СПОРТиВНий 

КОМПЛЕКС «ПРОТаСIВ ЯР»
Річна інформація  

ПраТ «ПРОТаСІВ ЯР»
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Гiрськолижний спортивний 
комплекс «ПРОТАСIВ ЯР»; 
31806735; 03038, м. Київ, 
вул. Протасiв Яр, 23; (044)206-46-92.

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

09.04.2015

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

www.gora.com.ua
Річна інформація емітента цінних паперів

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«МЕДТЕХСЕРВІС»

за 2014 рік
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приват-
не (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»;
23154929;
Московський проспект, буд. 21-Б, 
м.Київ, 04073; (044) 464-49-72

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

08.04.2015

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

medtechservice.com.ua

Генеральний директор  Тураєв І.Д.

Річна інформація емітента цінних паперів

ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«ГОГОЛIВСЬКа СТРIЧКОТКаЦЬКа ФаБРиКа»

за 2014 рік
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-

міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «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

09.04.2015

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

http://32241.ua.ALL.BIZ

Директор  Шевель І.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «ДЕВЕЛОПЕРСЬКа КОМПаНIЯ «ПаН-
ТЕОН»; 2. Код за ЄДРПОУ: 33770334; 3. Місцезнаходження: 49029, 
м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, буд. 56А; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056) 744-32-53 (056) 744-32-53; 5. Електронна поштова 
адреса: bcbabylon@ua.fm; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.pantheon.dp.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.04.2015 р. (про-
токол № 1) припинено повноваження члена правлiння ПРАТ «ДЕВЕЛО-
ПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН» Єфiменка Вiктора Георгiйовича. Осо-
ба не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа 
перебувала на посадi з 02.06.2008 р. Часткою у статутному капiталi не 
володiла. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мала. На вивiльнену посаду призначення (обрання) нової особи не 
вiдбулося.

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

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

Голова правлiння Ольховська Iрина Вiкторiвна,          09.04.2015 р.
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ПУБЛIЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«БЕРДиЧIВСЬКЕ аТП — 11856»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Бердичiвське АТП — 11856»; 03116619; 13300 Житомирська область 
Бердичiвський м. Бердичiв Низгiрецька, буд. 7; /04143/ 4-62-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: berdatp11856.besaba.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», 
31231755

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

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  2319  2284
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2057  2057
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  177  149
Грошові кошти та їх еквіваленти  85  78
Власний капітал  1663  1632
Статутний капітал  1226  1226
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -886  -917
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  652  647
Поточні зобов’язання і забеспечення  4  5
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 
0.00632260

 0.01325700

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

 
0.00632260

 0.01325700

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  4903084  4903084
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 

Директор ____________  Федоренко антонiна Миколаївна

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиВаТНЕ аКЦІОНЕРНЕ 
ТОВаРиСТВО «МЕГа-РЕСУРС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30791770
3. Місцезнаходження емітента: 84333, Донецька, м. Краматорськ, 

вул. 19 Партз'їзду, 29
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (06264) 7-14-56, (06264) 

7-13-12
5. Електронна поштова адреса емітента: at59@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30791770.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб
2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мега-ресурс» 
(Протокол №30 від 08.04.2015 р.), відповідно до норм чинного законодав-
ства та Статуту, відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Член Наглядової ради — Шило Іван Федорович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.04.2015 р. 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мега-ресурс» 
(Протокол №30 від 08.04.2015 р.) за власним бажанням на підставі заяви. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 17 лип-
ня 2013 р. по 8 квітня 2015 р.

Призначено. Член Наглядової ради — Волошин Олексій Іванович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
08.04.2015 р. на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мега-
ресурс» (Протокол №30 від 08.04.2015 р.). Строк на який призначено осо-
бу — до 08.04.2018 року. Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 
цього працював: головний інженер ПАТ «НКМЗ».

Звільнено. Член Наглядової ради — Краковський Олександр (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.04.2015 р. 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мега-ресурс» 
(Протокол №30 від 08.04.2015 р.) за власним бажанням на підставі заяви. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 17 лип-
ня 2013 р. по 8 ківітня 2015 р.

Призначено. Член Наглядової ради — Чонков Іван Костадінов (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.04.2015 р. 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мега-ресурс» 
(Протокол №30 від 08.04.2015 р.). Строк на який призначено особу — до 
08.04.2018 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До цього пра-
цював: виконавчий директор ТОВ «КонтурГлобал Україна».

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

містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством.

3.2. Директор ПраТ «Мега-ресурс» Стоцький О.а.,  08.04.2015

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів І. Основні відомості про 
емітента 1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, телефон: ПРиВаТНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО 
«НаДIйНIСТЬ», 21502711, вул.Червоногвардiйська 22-А, м.Київ, 
02660, Україна, (044)451-8631.2.Дата розкриття інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії:10.04.2015.3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет: nad.mbk.biz.ua.4. аудиторська фірма :Приватне підпри-
ємство Аудиторська Фірма «Сервіс — Аудит», 32205930. 5. Інформація 
про загальні збори: чергові. Дата проведення: 29.05.2014 року. Кворум 
зборів: 74,72% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах:1.Обрання робочих органів загальних зборів 
та затвердження регламенту зборів.2.Звіт Директора про діяльність Това-
риства за 2013 р.3. Звіт Ревізора за 2013 р.4. Звіт Голови Наглядової Ради 
Товариства.5. Затвердження річного звіту, балансу за 2013р., розподіл 
прибутку (збитків) Товариства.6. Про попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися протягом року. По усім питання порядку денно-
го рішення прийняті та затвердженні більшістю голосів. 6.Інформація про 
дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. ІІ. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн. 
2014/2013рр.)Усього активів: 612,8/616,7; Основні засоби (за залишковою 
вартістю):282,8/303,5; Сумарна дебіторська заборгованість: 294,9/291,8; 
Грошові кошти та їх еквіваленти:0,4/0,1; Власний капітал: 540,9/549,8; 
Статутний капітал: 14/14;Нерозподілений прибуток (непокритий зби-
ток): -333/-324,1;Поточні зобов’язання і забезпечення: 71,9/66,9; Чистий 
прибуток (збиток):-8,9/10,5.

Повідомлення 
 про зміни в складі посадових осіб 

ПаТ «ЦЮРУПиНСЬКЕ»
Публічне акціонерне товариство «Цюрупинське», ЄДРПОУ 

00413558, адреса: 75100, Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул.Горь-
кого, 28А, т/ф: 0554259815, E-mail: tsurupinskoe@vatua.com, веб-сайт: 
tsurupinskoe.vatua.com. Рішенням загальних зборів від 10.04.15 звіль-
нені особи, які перебували на посадах з 30.04.14: голова НР Антонов 
Олексій Юрійович, володіє 0,00001% акцій; члени НР: Бобровський 
Сергій Анатолійович, володіє 20,15% акцій; Лопатюк Микола Володи-
мирович, володіє 20,15% акцій; Логвиновський Геннадій Анатолійо-
вич, акціями не володіє. Тим же рішенням обрані терміном на два 
роки: голова НР Євчук Мар’ян Миколайович, акціями не володіє, по-
передня посада нач. юридичного управління ТОВ «ГК «Содруже-
ство»; членами НР Лопатюк Микола Володимирович, володіє 20,15% 
акцій, попередня посада член НР; Бобровський Сергій Анатолійович, 
володіє 20,15% акцій, попередня посада член НР; Логвиновський 
Геннадій Анатолійович, акціями не володіє, попередня посада член 
НР. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Ново-
призначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Ло-
патюк Вікторія Миколаївна.
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1. ПРАТ АКОС 22
2. ТОВ АНГРАМ-ІНВЕСТ 22
3. ПАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 19
4. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 24
5. ПРАТ АУРІТА 9
6. ПРАТ БАЛАКЛІЇВСЬКЕ 8
7. ПАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 28
8. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 31
9. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 33
10. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856 39
11. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 28
12. ПАТ БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА 34
13. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ» 13
14. ПРАТ ВДМ 36
15. ПАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 32
16. ПРАТ ГЕРМЕС 8
17. ПРАТ ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ ЯР» 38
18. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 38
19. ТОВ ГПІ-5 11
20. ПРАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» 38
21. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 33
22. ПРАТ ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД 11
23. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 36
24. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМПОЛІЗВАРЮВАННЯ» 38
25. ПАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 8
26. ПРАТ ЗАВОД «РУСАВА» 12
27. ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 23
28. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 35
29. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 12
30. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 24
31. ПАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 26
32. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 40
33. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 38
34. ПРАТ КІНТО (ПАТ «ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-7») 16
35. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЦЕНТР» 14
36. ПРАТ КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» 37
37. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 18
38. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОРТЕКС» 21
39. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ» 12
40. КУДІНОВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 33
41. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 15
42. ПРАТ ЛИСТ 30
43. ПРАТ ЛІТ 36

44. ПАТ ЛУГА 36
45. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 39
46. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 38
47. ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 22
48. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 18
49. ПРАТ НАДІЙНІСТЬ 39
50. ПРАТ НАСОСОМАШ 35
51. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ» 17
52. ТОВ НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 15
53. ПАТ ОБЛАСНИЙ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 21
54. ПАТ ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ 30
55. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 28
56. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 35
57. ТОВ ОЗДОББУДМЕХАНІЗАЦІЯ 15
58. АТ ОЩАДБАНК 8
59. ПРАТ ПАРУС 35
60. ПРАТ ПАС І КО 17
61. ПРАТ ПЕНТОПАК 20
62. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 11
63. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ 

ЗАВОД 
8

64. ПАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 36
65. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 13
66. ПАТ РЕАЛ БАНК 10
67. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ» 28
68. ПАТ РЕЙЛ 21
69. ПРАТ РЕНОМЕ 18
70. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 26
71. ПРАТ СБМУ №6 10
72. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» 9
73. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАЛИНА» 37
74. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 34
75. АТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК» 22
76. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ
24

77. ПАТ УКРБАКАЛІЯ 22
78. ПРАТ УКРПРОММАШСЕРВІС 31
79. ПАТ УКРСОЦБАНК 20
80. ПАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 19
81. ПРАТ ХОЛДЕКС 20
82. ПАТ ЦЮРУПИНСЬКЕ 39
83. ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 11
84. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 24

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 «Ка-

гарлицьке»
2. Код за ЄДРПОУ: 00385905
3. Місцезнаходження: 09200, м. Кагарлик, вул. 9 Сiчня, 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (04573) 3-28-35 (04573) 3-28-35
5. Електронна поштова адреса: kag_radgosp@rcb-avant.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою радою 09.04.2015 р. 

Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. 
Посадова особа Лисюк Василь Васильович (Паспорт серiя номер виданий), 
яка займав посаду Директор, звiльнена. Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента 0,0055%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про призначення прийнято Наглядовою радою 09.04.2015 р. 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової 
ради. Посадова особа Зубок Валерiй Геннадiйович (Паспортсерiя номер 
виданий), призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Попередня по-
сада: ПП «Iрма-сервiс», приватний пiдприємець. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

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

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

Директор  Зубок Валерiй Геннадiйович

ПУБЛIЧНЕ аКЦIОНЕРНЕ ТОВаРиСТВО «КаГаРЛиЦЬКЕ»

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 № 15065
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
10.04.2015 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


