
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр 
повідомляє про дематеріалізацію

Департамент спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів з метою забезпечен-
ня припинення обслуговування випуску інвестиційних 
сертифікатів у документарній формі у реєстроутримува-
ча в системі реєстру власників іменних цінних паперів 
пайового інвестиційного фонду, з метою опублікування 
інформації повідомляє, що Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку здійснено заміну свідо-
цтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
у зв’язку з прийняттям рішення про переведення випуску 
іменних інвестиційних сертифікатів документарної фор-
ми існування у бездокументарну (дематеріалізацію ви-
пуску інвестиційних сертифікатів) тов «КУа «оптІма - 
КапІтал» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32800975; 
79060, м. Львів, вул. Наукова, буд. 7А) (Пайовий неди-
версифікований венчурний інвестиційний фонд закрито-
го типу «Професійний», реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
233054) видано свідоцтво від 16.04.14 № 00609 про реє-
страцію випуску 500 штук іменних інвестиційних серти-
фікатів номінальною вартістю 50 000 грн. на загальну 
суму 25 000 000 грн.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 року № 2484, згідно з пунктом 5 розділу І По-

рядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випус-
ку (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку зі зміною 
найменування емітента та/або переведенням випуску 
цінних паперів у бездокументарну форму існування, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 №736, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2013 
року за №802/23334, відповідно до документів, наданих 
пат «ЧерКаСЬКий ремонтно-транСпортний За-
вод», 18028, м. Черкаси, вул. Сурікова, 12а, код за  
ЄДРПОУ: 14209896, на заміну свідоцтва (свідоцтв) про 
реєстрацію випуску (випусків) простих іменних акцій у 
зв`язку із зміною найменування акціонерного товари-
ства, видано свідоцтво про реєстрацію випуску простих 
іменних акцій у зв`язку із зміною найменування акціонер-
ного товариства – розпорядження № 11 -Кф- ЗС від 
27  березня 2014 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комі-

сії, начальника Західного територіального управління 
Національної Комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, на підставі рішення Комісії від 23.07.13 року №1283, 
п.5 розд.1 «Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та /або переве-
денням випуску цінних паперів у бездокументарну фор-
му існування», затвердженого рішенням НКЦПФР від 
23.04.2013р. №736 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22.05.2013р. №802/23334, відповідно до 
наданих документів акціонерним товариством, видано 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з пере-
веденням цінних паперів у бездокументарну форму іс-
нування ват «монолІт», 88020, Закарпатська обл., 
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Фондової Біржі «ІННЕКС»
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м.  Ужгород, вул. Тельмана, 98; код за ЄДРПОУ – 
13582707, на загальну суму 3 450 грн., номінальною вар-
тістю 0,50 грн.; у кількості 6 900 штук простих іменних 
акцій, форма існування – бездокументарна. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій № 20/07/1/01, дата реє-
страції - 04 травня 2001 року, дата видачі - 15 квітня 
2014  року.

нКцпфр зупинила, 
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 1 
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948, 
та відповідно до документів, наданих тов «агрофарм», 
код за ЄДРПОУ: 21626643, місцезнаходження: 08200, 
Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 113-А, 
на зупинення обігу облігацій у зв`язку з анулюванням ви-
куплених облігацій, зупинено обіг облігацій ТОВ «Агро-
фарм» - розпорядження № 17 -Кф- З від 8 квітня 
2014  року. 

*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948, та відповідно до докумен-
тів, наданих тов «ГУлянецЬКий ЩеБЗавод», код 
за ЄДРПОУ: 33201062, місцезнаходження: 11500, Жи-
томирська область, Коростенський район, с. Бонда-
рівка, на скасування реєстрації випуску облігацій, у 
зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій серії «А» й анульовано свідотство 
про реєстрацію - розпорядження №  97-Кф - С – о 
від 9 квітня 2014 року.

16.04.2014 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«КиЇвмIСЬКоформлення»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВМIСЬКОФОРМЛЕННЯ», 32955565, 
проспект Повiтрофлотський, 56, м. Київ, 
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н, 03151, Україна, 
0442483403

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

17.04.2014

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

www.kyivmiskoformlennja.emit.com.ua

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

ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ЄВРОАУДИТ», 30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 7368,7 8691,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1149,5 1086,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 19,3 47,3
Сумарна дебіторська заборгованість 315 1829,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 282,4 22,2
Власний капітал 5431,9 5105,6
Статутний капітал 13672 13672
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8240,1 -8566,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1934,8 3585,9
Чистий прибуток (збиток) 326,3 852,3

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «IнтерБIЗнеС IнвеСт»

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 «IНТЕРБIЗНС 
IНВЕСТ», 32047668, пр-т  Воз'єд-
нання,  15, офіс 710,  м. Київ, 
Дніпровський, 02160, (044)393-06-50

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

17.04.2014

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

32047668.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 37730,7 39755,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0,8
Довгострокові фінансові інвестиції 32612,4 32564,8
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1962,7 2599,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,6 15,2
Власний капітал 17279,3 18388,5
Статутний капітал 21800 21800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4520,7 -3411,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10985,6 12377,6
Поточні зобов’язання і забезпечення 8738,7 8262,4
Чистий прибуток (збиток) -1109,2 -5224,9
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ДОЛИНКА» 
2. Код за ЄДРПОУ 
00413400
3. Місцезнаходження 
68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка дані відсутні
4. Міжміський код, телефон та факс 
(248) 47445 (248) 47445
5. Електронна поштова адреса 
akc@dolinka.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.00413400.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами 14.04.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Реві-

зійної комісії у зв’язку із закінченням сроку повноважень.
Посадова особа Aтанасова Світлана Василівна (Паспорт: серія КК но-

мер 243225, виданий 02.03.1999 р. Саратський РВ УМВС України в Одесь-
кій області), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0397%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2009 

року по даний час - КЗ « Долинський ДНЗ ( ясла-сад)», завідувач.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 313 простих 

іменних акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами 14.04.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Реві-

зійної комісії у зв’язку із закінченням терміну, на який вона була обрана.
Посадова особа Кісеолар Зінаїда Василівна (Паспорт: серія КЕ номер 

426088, виданий 09.12.1996 р. Саратський РВ УМВС України в Одеській 
області), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0529%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2009 

року по даний час - ПАТ «ДОЛИНКА», бригадир тракторної бригади.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 763 простих 

іменних акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

14.04.2014 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Реві-

зійної комісії у зв’язку із закінченням строку, на який вона була обрана.
Посадова особа Шинкаренко Василь Васильович (Паспорт: серія КЕ 

номер 773213, виданий 23.09.1997 р. Саратський РВ УМВС України в 
Одеській області), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0618%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: спеціа-

ліст землевпорядник Долинської сільської ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 16 064 простих 

іменних акцій.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

14.04.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі відкликання усіх чле-

нів Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень..
Посадова особа Атанасова Світлана Василівна (Паспорт: серія КК но-

мер 243235, виданий 02.03.1999 р. Саратським РВ УМВС України в Одесь-
кій області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0397%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

14.04.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі відкликання членів 

Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Отян Ольга Василівна (Паспорт: серія КК номер 

243759, виданий 26.03.1999 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській 
області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 14.04.2014 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну 

повноважень на який обиралася Ревізійна комісія.
Посадова особа Мінков Борис Михайлович (Паспорт: серія КК номер 

694126, виданий 11.10.2001 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській 
області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2264%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

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

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

2.
виконавчий директор С.Х.Стоянов

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 15.04.2014 р.

(дата) 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «долинКа» 

річна інформація емітента за 2013 рік
приватне аКцІонерне товариСтво 

«СтраХова КомпанІя «анГарант» 
І. основні відомості про емітента 

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

Приватне акціонерне 
товариство «Страхова 
компанія «Ангарант»
31514473 
99001, м. Севастополь 
вул. Брестська, 18-а
(0692) 489-262

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

29.04.2014

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

www.angarant.sevdep.com

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

Приватне підприємство 
«Аудиторська фірма 
«Аудит-сервіс», Код за 
ЄДРПОУ 20713245.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм) 
1.основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис.грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 40 705 37 356
Основні засоби (за залишковою вартістю) 858 777
Довгострокові фінансові інвестиції 28 682 26 748
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 541 364
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 821 1 858
Власний капітал 38 903 36 111
Статутний капітал 30 000 30 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 366 1 969
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 625 452
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

2 792 7 896

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3 000 3 000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -
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прат «фК СоКрат»
повідомлення про виникнення особливої 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФК СОКРАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21645965
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, 

офіс 65
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (+38044) 2070100, 

4814988
5. Електронна поштова адреса: contact@sokrat.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. текст повідомлення

11.04.2014 р. Наглядовою радою ПрАТ «ФК СОКРАТ» прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

Повноваження посадової особи, Опрощенко Світлани Анатоліївни 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка зай-
мала посаду Голови Правлiння ПрАТ «ФК СОКРАТ», припинено з 
11.04.2014  р. на пiдставi протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» 
№  3 вiд 11.04.2014 р. Причина прийняття цього рішення: зміна складу 
Правління та власне бажання особи. Не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства (0 акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк 6 мiсяцiв. 

Відповідно до протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СОКРАТ» № 3 
від 11.04.2014 р. Бєляєва Олексія Валентиновича (фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено в.о. Голови 
Правління ПрАТ «ФК СОКРАТ» з 14.04.2014 р. Строк на який призна-
чено особу: до 01.07.2014 р. Причина прийняття цього рішення: зміна 
складу Правління та власне бажання особи. Не володіє часткою в ста-
тутному капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: 11.11.2009 – 02.04.2012 фахівець по 
залученню клієнтів ТОВ «ФК «СОКРАТ»; 03.04.2012 – 29.01.2013 ди-
ректор Департаменту з надання послуг інтернет трейдінгу ТОВ «ФК 
«СОКРАТ»; 30.01.2013 – 11.02.2014 заступник Директора ТОВ «ФК 
«СОКРАТ»; 12.02.2014 по теперішній час заступник Голови Правління 
ПрАТ «ФК СОКРАТ».

14.04.2014 р. Зінов’єва Ольга Анатоліївна (фізична особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду члена Правління 
ПрАТ «ФК СОКРАТ» на підставі протоколу Наглядової ради ПрАТ «ФК СО-
КРАТ» № 3 від 11.04.2014 р. Причина прийняття цього рішення: зміна скла-
ду Правління та власне бажання особи. Не володіє акціями в статутному 
капіталі Товариства (0 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк на який призначено посадову особу – 1 рік. 
Посади, яка обіймала протягом останніх п’яти років: 25.05.2007 – 01.03.2008 
бухгалтер ТОВ «Гравітон»; 03.03.2008 – 29.07.2011 головний бухгалтер 
ТОВ «Деннік»; 08.08.2011 – 08.12.2011 головний бухгалтер ПрАТ «Автоа-
льянс ХХІ сторіччя»; 17.01.2012 – 18.03.2014 головний бухгалтер ТОВ  «Фін-
теко»; 26.03.2014 р. – по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ «ФК СО-
КРАТ». 

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

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

2. Найменування посади
в.о. Голови правління      М.П.  ________  о.в. Бєляєв
 (підпис)  15.04.2014 р.

пат «СтароКиЇвСЬКий БанК»
повідомлення про виникнення особливої інформації
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ста-
рокиївський банк»

Організаційно – правова форма - Публічне акціонерне товариство
Індетифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 19024948
Місце знаходження емітента 01033, м. Київ вул. Микільсько-ботанічна, 6/8
Міжміській код, телефон та факс емітента (044) 234-31-00
Електронна пошта адреса емітента main@oldbank.com 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуються 

емітентом для розкриття інформації – oldbank.com 
Вид особливої інформації – Про зміни посадових осіб емітента.
Рішенням Спостережної Ради ПАТ «Старокиївський банк» вiд 

14.04.2014р. (Протокол № 10) прийнято рішення про зміни в складi посадо-
вих осiб Банку, а саме:

-переведення Артющенко Олега Миколайовича з посади в.о. Головного 
бухгалтера на посаду Головного бухгалтера Банку.

Паспортнi данi Артющенко О.М.( серія НС № 052485, видано 

28.12.1995р. Камянським РВУМВС України в Черкаській обл.). 
Пiдстава призначення – Наказ № 28 – ОС від 14.04.2014р. призначено 

на посаду Головного бухгалтера ПАТ «Старокиївський банк» у зв’язку з за-
твердженням у НБУ.

Попередні посади: інспектор пожежно-режимного контролю, науковий 
співробітник, головний державний податковий ревізор, інспектор податко-
вої служби, старший державний податковий ревізор-інспектор, головний 
державний податковий ревізор. 

У банкiвськiй сферi: ПАТ «Укрсоцбанк» - головний аудитор СВА; 
ПАТ  «Альфа банк» - старший аудитор ДВА; ПАТ «БМ банк» - головний  
аудитор УВА; ПАТ «Старокиївський банк» - начальник управління внутріш-
нього аудиту, в. о. Головного бухгалтера.

Артющенко О.М. часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства:

Голова правління
пат«Старокиївський банк»  яременко Юрій віталійович

річна інформація емітента
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «автотранСпортне пIдпри-
ємСтво № 15362», 03399474, 36014, м.Полтава, вул.Тевелева,2, 
(0532)67-76-29.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://03399474.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Сiчень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори :Чергові загальні збори акціонерів від-
булись 29.03.2013р. Порядок денний:1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Обрання 
голови i секретаря загальних зборiв, затвердження процедури та регламен-
ту. 3.Звiти: Директора, наглядової ради i ревiзiйної комiсї про пiдсумки 
фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2012р. Затвердження 
рiчної фiнансової звiтностi та порядку покриття збитку. 4.Про надання по-
вноважень Директору на вчинення значних правочинiв.Пропозицiй до 
перелiку питань до порядку денного не надходило.Всi питання розглянутi 
та ухваленi.

6.Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 856 867
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7 9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 7
Сумарна дебіторська заборгованість 118 127
Грошові кошти та їх еквіваленти 707 700
Власний капітал 845 833
Статутний капітал 361 361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 484 472
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 11 34
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0028 -0.0069
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0.0028 -0.0069

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1446120 1446120
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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повІдомлення 
про виникненняособливоїінформації 

про зміну складу посадовихосіб емітента
Повне найменуванняемітента: пУБлІЧне аКцІонерне то-

вариСтво «наУКово-
доСлІдний ІнСтитУт СКло-
плаСтиКІв І волоКна».

Ідентифікаційний код (код 
ЄДРПОУ):

00209775

Місцезнаходження товариства: 08292, Київська обл., м. Буча, 
вул.Тарасівська, буд. 32

Міжміський код, телефон та факс (04597) 97577
Електроннапоштова адреса vat@niisv.com.ua

Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемі-
тентом для розкриттяінформації: www.niisv.com.ua____

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол річних Загаль-
них зборів акціонерів б/н від 15.04.2014 р.), рішенням Ревізійної комісії То-
вариства від 15.04.2014 р. відбулися нижче вказані зміни у складі посадо-
вих осіб емітента.

Звільнена за рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 р. з 
посади члена (Голова) Ревізійної комісії Онищенко Єва Григорiвна, яка во-
лодіє 4609 акцій емітента (0,0379%), перебувала на посаді 1 рік, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надава-
лазгоди на розголошенняданих документу, щопосвідчує особу.

Звільнена за рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 р. з 
посади Члена Ревізійної комісії:Компанія NEBOTHOLDINGSLIMITED (НЕ-
БОТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), реєстраційний код: НЕ 153118, яка на момент 

подання інформації є власником 50000 акцій емітента (0,4111%)в статутно-
му капіталі емітента, перебувала на посаді 1 рік.

Звільнена за рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 р. з 
посади Члена Ревізійної комісії:Данiлова Ольга Гнатiвна, яка є власником 
4297 акцій емітента(0,0353 %), перебувала на посаді 1 рік, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надавалазго-
ди на розголошенняданих документу, щопосвідчує особу.

Призначена за рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 р. та 
рішенням Ревізійної комісії від 15.04.2014 р. строком на 3 роки на посаду Голо-
ви Ревізійної комісії Компанія ДарілаЛімітед (DARILALIMITED), реєстраційний 
номер НЕ124616, володіє 9424336 акцій емітента (77,4814 %), призначено. 

Призначена за рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 р. 
на посаду Члена Ревізійної комісії строком на 3 роки Данiлова Ольга 
Гнатiвна, яка володіє 4297 акцій емітента (0,0353 %), непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: завідуюча бюро стандартизації, Член Ревізійної 
комісії ПАТ «НДІ СВ».Посадова особа не надавалазгоди на розголошення-
даних документу, щопосвідчує особу.

Призначена за рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2014 р. на 
посаду Члена Ревізійної комісії строком на 3 роки Космінська Людмила Андріїв-
на, яка володіє 4297 акцій емітента (0,0353 %), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: начальник планово-економічного відділу ПАТ «НДІ СВ». Посадова 
особа не надавалазгоди на розголошенняданих документу, щопосвідчує особу.

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

Голова правління ____________________  І.в.Шумак
15.04.2014

приватне аКцIонерне товариСтво «ЧернI-
вецЬКа оБлаСна дрУКарня» Корпоративне 
пIдприємСтво даК «УКрвидавполIГрафIя»

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

емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Чернiвецька обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК 
«Укрвидавполiграфiя».

2. Код за ЄДРПОУ: 02469698.
3. Місцезнаходження: 58018, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Голо-

вна, буд. 200.
4. Міжміський код, телефон та факс: (03722) 4-06-19, 7-59-9.
5. Електронна поштова адреса: 4od@bukzberigach.cv.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-
chern-vetcka-oblasna-drukarnia.

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: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення 
На підставі наказу (рiшення) про результати чергового засiдання 

акцiонера ПрАТ «Чернiвецька обласна друкарня» від 14.04.2014р. №25 А 
відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження на посаді голови правління Кшиша Віктора Во-
лодимировича. Паспорт серії КР №2666968 виданий 13.01.1998р. Ленiнським 
РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. Перебував на посадi з 14.07.2009р. 

Припинено повноваження на посаді заступника голови правління Сергі-
єнко Олени Василівни. Паспорт серії КР №717876 виданий 23.05.2002р. 
1-им вiддiлом ЧМВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. Перебувала на 
посадi з 18.03.2014р. 

Обрано на посаду голови правління Кшиша Віктора Володимировича. 
Паспорт серії КР №2666968 виданий 13.01.1998р. Ленiнським РВ УМВС 
України в Чернiвецькiй обл. Строк, на який обрано особу - 5 рокiв. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: в.о. голови правлiння 
ВАТ «Чернiвецька обласна друкарня».

Обрано на посаду члена правління Сергієнко Олену Василівну. Паспорт 
серії КР №717876 виданий 23.05.2002р. 1-им вiддiлом ЧМВ УМВС України 
в Чернiвецькiй обл. Строк, на який обрано особу - 5 рокiв. Займає посаду 
головного бухгалтера ПрАТ «Чернiвецька обласна друкарня». Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер Приват-
ного пiдприємства «ЮМДРЕВ».

Обрано на посаду члена правління Галата Дмитра Васильовича. Пас-
порт серії КР №138018 виданий 06.12.1996р. Першотравневим РВ УМВС 
України в Чернiвецькiй обл. Строк, на який обрано особу - 5 рокiв. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний електрик 
ПрАТ «Чернiвецька обласна друкарня».

Причина прийняття рiшення - затвердження складу правлiння товариства.
Всі вищезазначені посадові особи частками в статутному капіталі емі-

тента не володіють, непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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

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

2. Голова правлiння в.в. Кшиш 15.04.2014р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«поБУт»

річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «По-
бут», 03058112, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, 60300, м. Новосели-
ця, вул. Центральна, 88, (03733) 2-19-27,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТзОВ «ОРВI - АУДИТ», 34623723

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

основні показники 
фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 

підприємництва (тис. грн)

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 1025 956
Основні засоби (за залишковою вартістю) 883 883
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 60 6
Сумарна дебіторська заборгованість 40 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 62
Власний капітал 878 823
Статутний капітал 285 285
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

593 538

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 147 133
Чистий прибуток (збиток) 55 36
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річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. повне найменування 
емітента, код за єдрпоУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ 
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», 
00191721, Україна, 85721, Донецька 
область, Волноваський район, 
смт.  Володимирівка, 
вул. Заводська, 1, (062) 332-00-65

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

  15.04.2014.

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

 vaok.com.ua 

4. найменування, код за 
єдрпоУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

Аудиторська фірма в формі 
ТОВ  «Ніка-аудит», 24647491

5. Інформація про загальні збори У звітному періоді 26.04.2013р. були 
проведені річні загальні збори акціонерів за підсумками роботи 2012 року, 
кворум зборів 77,0885741377 %. Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів. 2.Про розгляд звіту 
Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за 
його наслідками. 3.Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та при-
йняття рішення за його наслідками. 4.Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 
2012 рік та прийняття рішення за його наслідками. 5.Про затвердження річ-
ного звіту Товариства. 6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (по-
криття збитків) Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2012 
році 7.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8.Про визна-
чення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписан-
ня Статуту Товариства в новій редакції. 9.Про визначення особи, уповно-
важеної Загальними зборами на здійснення дій, пов’язаних з державною 
реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції. 10.Про затвердження но-
вих редакцій Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову 
раду», «Про виконавчий орган». 11.Про відкликання (дострокове припинен-
ня повноважень) голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 12.Про по-
переднє схвалення значних правочинів та надання згоди виконавчому орга-
ну на їх укладення.
Розгляд та прийняття рішень з питань порядку денного
По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів». 
Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що становить 100 % голосів присутніх 
акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; 
«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. 
УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії Добровольська 
Галина Борисівна, член комісії Завадська Катерина Юріївна, член комісії Ліс-
коног Ольга Петрівна, член комісії Ралко Юлія Володимирівна. Рішення по 
першому питанню прийняте.
По другому питанню порядку денного: «Про розгляд звіту Генерального ди-
ректора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками». 
Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що становить 100 % голосів присутніх 
акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; 
«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.
Визнати роботу Генерального директора задовільною, та такою, що цілком 
відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства. Рішення по 
другому питанню прийняте.
По третьому питанню порядку денного: «Про розгляд звіту Наглядової ради 
за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками». Голосування: «За» – 4 
666 526 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; «Проти» 0 
голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 0 голо-
сів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства у 2012 р. Визнати роботу Наглядової ради 
задовільною. Рішення по третьому питанню прийняте.
По четвертому питанню порядку денного: « Про розгляд звіту Ревізійної комі-
сії за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідкам». Голосування: «За» 
– 4 666 526 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів;»Проти» 
0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 0 
голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Затвер-
дити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Ревізійної 
комісії задовільною. Рішення по четвертому питанню прийняте.
По п’ятому питанню порядку денного: «Про затвердження річного звіту Това-
риства». Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що становить 100 % голосів 
присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх 
акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акці-
онерів. УХВАЛИЛИ: Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік. Рішення 
по п’ятому питанню прийняте.

По шостому питанню порядку денного: « Про затвердження порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результата-
ми його роботи у 2012 році ». Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що 
становить 100 % голосів присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що ста-
новить 0 % голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що ста-
новить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Збитки Товариства, 
що відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012р. 
у сумі 21 357 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Това-
риства. Рішення по шостому питанню прийняте.
По сьомому питанню порядку денного: «Про затвердження нової редак-
ції Статуту Товариства». Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що ста-
новить 100 % голосів присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що стано-
вить 0 % голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що 
становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Затвердити Ста-
тут Товариства у вигляді нової редакції. Рішення по сьомому питанню 
прийняте.
По восьмому питанню порядку денного: « Про визначення особи, уповно-
важеної Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товари-
ства в новій редакції ». Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що стано-
вить 100 % голосів присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 
0 % голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що становить 
0  % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Уповноважити Голову цих 
Зборів Рибінцева Романа Олександровича на підписання Статуту Товари-
ства в новій редакції. Рішення по восьмому питанню прийняте.
По дев’ятому питанню порядку денного: «Про визначення особи, уповно-
важеної Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною 
реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції ». Голосування: «За» – 
4  666 526 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів; «Про-
ти» 0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 
0 голосів, що становить 0 % голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Упо-
вноважити Генерального директора Товариства Попова Олександра Васи-
льовича, або іншу особу, діючу на підставі виданої Товариством довіреності 
на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства 
в новій редакції. Рішення по дев’ятому питанню прийняте.
По десятому питанню порядку денного: Про затвердження нових редакцій 
Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про 
виконавчий орган» . Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що становить 
100 % голосів присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 0 % 
голосів присутніх акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що становить 0 % 
голосів присутніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Затвердити у вигляді нових ре-
дакцій положення Товариства : - «Про Загальні збори»; - «Про Наглядову 
раду»; - «Про виконавчий орган». Рішення по десятому питанню прийня-
те.
По одинадцятому питанню порядку денного: «Про відкликання (достроко-
ве припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії Товари-
ства». Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що становить 100 % голосів 
присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів присут-
ніх акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів присут-
ніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: Відкликати (достроково припинити повнова-
ження) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення по 
одинадцятому питанню прийняте.
По дванадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення 
значних правочинів та надання згоди виконавчому органу на їх укладен-
ня». Голосування: «За» – 4 666 526 голосів, що становить 100 % голосів 
присутніх акціонерів; «Проти» 0 голосів, що становить 0 % голосів присут-
ніх акціонерів; «Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів присут-
ніх акціонерів. УХВАЛИЛИ: 1) Попередньо схвалити укладення значних 
правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного 
року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів , щодо: - значних 
правочинів з реалізації продукції власного виробництва на суму, що пере-
вищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 
2012 рік; - значних правочинів з придбання природного газу, незалежно від 
вартості угод предметом яких є придбання природного газу. 2) Уповнова-
жити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати 
проведення цих загальних зборів на підписання від імені Товариства ви-
щезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства 
та внутрішніх положень Товариства. Рішення по дванадцятому питанню 
прийняте.
Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та запере-
чень.
Позачергові загальні збори акціонерів у 2013 році не проводилися.
Загальні збори акціонерів за підсумками роботи Товариства за 2013 рік 
відбудуться 24 квітня 2014 року. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами попереднього року рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.
На дату публікації звіту чергові загальні збори за підсумками роботи 2013 
року не проводились.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «велиКоанадолЬСЬКий воГнетривКий КомБІнат»
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1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 137291 140591 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51281 53023 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 
Запаси 45678 47570 
Сумарна дебіторська заборгованість 34265 33232 
Грошові кошти та їх еквіваленти 462 1508 
Власний капітал 79073 88785 
Статутний капітал 3027 3027 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 62921 72628 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3689 0 
Поточні зобов'язання і забезпечення 54529 51806 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,77 -3,53 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1,77 -3,53 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6053460 6053460 
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 

Підтверджую достовірність наведеної інформації
Генеральний директор  о.в. попов 

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 
товариСтво «варвамаСлоСирЗавод» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 31333749 3. Місцезнаходження: 17600 Чернігівська обл. Варвин-
ський р-н смт.Варва вул.Садова 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(04636)-2-12-89 (04636)-2-12-89 5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@
milkalliance.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: 

http://milkalliance.com.ua/entr_varva-info.php 7. Вид особливої інформа-
ції відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до 
вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів 

15.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення 
терміну перебування на посаді. Посадова особа Савелій Віталій Сергійо-
вич (Паспорт: серія СН номер 003563 виданий 23.05.1995 р. Ватутінським 
РУ ГУ МВС України в місті Києві), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 21/03/2011 р. Рішення про при-
значення прийнято Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі обрання нового скла-
ду Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій Миколайович (Пас-
порт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р. Печерським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останіх 5 років: дирек-
тор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами ак-
ціонерів 15.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
закінчення строку перебування на посаді. Посадова особа Мар’єнко Надiя 
Миколаївна (Паспорт: серія МЕ номер 397781 виданий 25.06.1999 р. 
Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi), яка займала посаду Член На-
глядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21/03/2011 р. Рішен-
ня про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів 
15.04.2014  р. Призначення посадової особи виконано на підставі обрання 
нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Слободський Ігор Ста-
ніславович (Паспорт: серія СО номер 901292 виданий 06.06.2002 р. Шев-
ченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останіх 5 років: директор ПрАТ «Престиж груп». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Звільнення посадової осо-
би виконано на підставі закінчення терміну перебування на посаді. Поса-
дова особа Голуб Віталій Анатолійович (Паспорт: серія СК номер 032093 
виданий 20.10.1995 р. Бориспільським МВР ГУ МВС України в м.Київській 
області), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 21/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято За-
гальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі зміни складу Наглядової Ради. Посадова особа Ше-
лудько Григорій Павлович (Паспорт: серія СО номер 365611 виданий 
03.06.2000 р. Печеpським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останіх 5 років: директор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звіль-
нення прийнято Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Звільнення 
посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебування 
на посаді. Посадова особа Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО 
номер 346650 виданий 03.03.2000 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: з 21/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Призначення посадової 
особи виконано на підставі подовження терміну перебування на посаді. 
Посадова особа Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО номер 346650 
виданий 03.03.2000 р. Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві), при-
значена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останіх 5 років: директор ПрАТ «Престиж 
Груп. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішен-
ня про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі подовження терміну пе-
ребування на посаді. Посадова особа Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: 
серія СК номер 743986 виданий 26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС 
України в Київськiй областi), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 21/03/2011 р. Рішення про призна-
чення прийнято Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Призначен-
ня посадової особи виконано на підставі подовження терміну перебуван-
ня на посаді. Посадова особа Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК 
номер 743986 виданий 26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останіх 5 років: на-
чальник фiнансово-економiчного управлiння ПрАТ «Престиж груп» Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звіль-
нення прийнято Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Звільнення 
посадової особи виконано на підставі закінчення терміну перебування на 
посаді. Посадова особа Савчук Василій Іванович (Паспорт: серія СО но-
мер 507816 виданий 26.04.2001 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 21/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято За-
гальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Призначення посадової особи 
виконано на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадо-
ва особа Савелій Віталій Сергійович (Паспорт: серія СН номер 003563 
виданий 23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві), при-
значена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останіх 5 років: фiнансовий директор АТ «Мо-
лочний альянс». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0  акцій. 

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

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

2.
Голова правлiння Шокодько анатолiй васильович

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

(дата) 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Пи-
рятинський сирзавод» 2. Код за ЄДРПОУ: 00446865 3. Місцезнаходження: 
37000 м. Пирятин вул. Сумська, 1 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0535) 82-86-57 (0535) 82-86-57 5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@
milkalliance.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: http://milkalliance.com.
ua/entr_pyrjatyn-info.php 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог 
глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьо-
го Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціонерів 

15.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі обрання 
нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій Микола-
йович (Паспорт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р. Печер-
ським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), яка займала посаду Голова На-
глядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25/03/2011 р. Рішен-
ня про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів 
15.04.2014  р. Призначення посадової особи виконано на підставі обрання 
нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Вовченко Сергій Микола-
йович (Паспорт: серія СН номер 736085 виданий 27.02.1998 р. Печер-
ським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останіх 5 років: Заступник Голови Правлiння АППБ «Аваль», директор 
ПрАТ «Престиж Груп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято Загальними Зборами акціо-
нерів 15.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі об-
рання нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Слободський Ігор 
Станіславович (Паспорт: серія СО номер 901292 виданий 06.06.2002 р. 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві), яка займала посаду 
Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25/03/2011 р. 
Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акціонерів 
15.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі обрання 
нового складу Наглядової Ради. Посадова особа Слободський Ігор Станіс-
лавович (Паспорт: серія СО номер 901292 виданий 06.06.2002 р. Шевчен-
ківським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останіх 5 років: Заступник Голови Правлiння - Директор Департаменту 
зовнiшньоекономiчних та валютних операцiй АППБ «Аваль», директор 
ПрАТ «Престиж груп». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами акці-
онерів 15.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
зміни складу Наглядової Ради. Посадова особа Шелудько Григорій Павло-
вич (Паспорт: серія СО номер 365611 виданий 03.06.2000 р. Печеpським 
РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останіх 
5  років: директор ПрАТ «Престиж Груп». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято Загальними 

Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано 
на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова особа 
Волощук Іван Петрович (Паспорт: серія СО номер 346650 виданий 
03.03.2000 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), яка займала 
посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
25/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято Загальними Зборами ак-
ціонерів 15.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
подовження терміну перебування на посаді. Посадова особа Волощук 
Іван Петрович (Паспорт: серія СО номер 346650 виданий 03.03.2000 р. 
Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Член 
Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останіх 5 років: директор ПрАТ «Престиж Груп. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято 
Загальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадо-
ва особа Буртова Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК номер 743986 ви-
даний 26.04.2001 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi), 
яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято Загальними Збо-
рами акціонерів 15.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на 
підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова особа Бур-
това Надiя Вiкторiвна (Паспорт: серія СК номер 743986 виданий 
26.04.2001  р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi), при-
значена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останіх 5 років: начальник фiнансово-
економiчного управлiння ПрАТ «Престиж груп» Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 0 акцій. Рішення про звільнення прийнято За-
гальними Зборами акціонерів 15.04.2014 р. Звільнення посадової особи 
виконано на підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадо-
ва особа Савелій Віталій Сергійович (Паспорт: серія СН номер 003563 ви-
даний 23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві), яка 
займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 25/03/2011 р. Рішення про призначення прийнято Загальними Збо-
рами акціонерів 15.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на 
підставі подовження терміну перебування на посаді. Посадова особа Са-
велій Віталій Сергійович (Паспорт: серія СН номер 003563 виданий 
23.05.1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена 
на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останіх 5 років: фiнансовий директор АТ «Молочний 
альянс». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Голова правлiння Бартошак володимир 

анатолiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «пирятинСЬКий СирЗавод»

ІнформацІя про ЗмІни У порядКУ денномУ
рІЧниХ ЗаГалЬниХ ЗБорІв аКцІонерІв

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «рУБІЖанСЬКий Картонно-тарний 
КомБІнат», код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Украї-
на, 93002, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67 
(далі — «товариство»)

За пропозицією акціонера Товариства, Наглядовою радою Товари-
ство було прийнято рішення про наступні зміни у порядку денному 
чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, проведення 

яких відбудеться 28 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: 
Україна, 93006, луганська область, м.рубіжне, вул.менделєєва, 
буд.67, в при міщенні їдальні (далі – «Збори»):

пункт 9 порядку денного Зборів викласти в наступній редакції: 
«9. прийняття рішення про отримання товариством кредитів 

від «DS Smith Ukraine Limited» і «Кomelinco Trading Ltd» на умовах 
субординованого кредиту, отриманому від банку Сітібанк, у роз-
мірах визначених наглядовою радою товариства.».

Інші питання порядку денного Зборів залишаються без змін.
Довідки за телефоном: (06453) 9-23-73

Генеральний директор пат «рКтК» Геннадій мінін
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«БУдГІдравлІКа»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

31681688

3. Місцезнаходження емітента 65005, м. Одеса, 
вул. Мельницька, 28А

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(048) 784-59-04

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ishpanuk@stroygidravlika.prat.in.ua

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

stroygіdravlіka.prat.іn.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 2 
розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного 
до вимог розділу III цього 
Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення.
протоколом Загальних зборів акціонерів прат « Будгідравліка « 

від 15.04.2014 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни 
складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Налбандян Свiтлани 
Аркадiївни, паспорт серії КЕ № 389110, виданий Іллічівським РВ УМВС 
України в Одеській області 04.09.1996 року., у зв’язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 18.03.2011 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства 16.624 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Козаченко Тетяни 
Борисiвни , паспорт серії КЕ № 847606, виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС 
України в Одеськiй області 02.12.1997 року., у зв’язку iз закiнченням строку 

дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 18.03.2011 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства 22.498 %.

- припинено повноваження ревізора Сальнiк В'ячеслава Iвановича , 
паспорт серії КК № 116208, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй області 23.09.1998 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повнова-
жень. Посадова особа перебувала на посаді з 18.03.2011 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства 4.173 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Налбандян Свiтлану 
Аркадiвну, паспорт серії КЕ № 389110, виданий Іллічівським РВ УМВС 
України в Одеській області 04.09.1996 року. Посадова особа призначена на 
термін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади : 
головний спецiалiст з виробництва, голова ПТК, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства 16.624 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Козаченко Тетяни Борисiвни , 
паспорт серії КЕ № 847606 , виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в 
Одеськiй області 02.12.1997 року. Посадова особа призначена на термін 3 
роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду заступника 
управляючого по персоналу, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
22.498 %.

- обрано на посаду ревізора Сальнiк В'ячеслава Iвановича , паспорт 
серії КК № 116208 , виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй 
області 23.09.1998 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки, протя-
гом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду головного конструк-
тора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, во-
лодіє часткою у статутному капіталі Товариства 4.173 %.

протоколом наглядової ради прат « Будгідравліка « від 
15.04.2014  року 

- обрано на посаду Голови наглядової ради Налбандян Свiтлану 
Аркадiвну, паспорт серії КЕ № 389110, виданий Іллічівським РВ УМВС 
України в Одеській області 04.09.1996 року. Посадова особа призначена на 
термін 3 роки

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

Генеральний директор  максімов анатолій Григорович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«маКаронна фаБриКа»

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-

рів, які відбудуться 22 травня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця 
фрунзе, 142 (актовий зал) 

Початок зборів о 14 годині. 
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах від-

будеться в день та за місцем їх проведення з 12.00 до 13.30 годин. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-

чергових загальних зборах акціонерів - 16 травня 2014 року. 
порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. про скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» від 07.11.2012 року:

- про припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фа-
брика» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю 
«Макаронна фабрика»;

- про встановлення місцезнаходження Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Макаронна фабрика»: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142 

- про визначення, що статутний капітал Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Макаронна фабрика» буде поділений на частки із збережен-
ням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному 
капіталі акціонерного товариства, що створилося;

- про те, що після державної реєстрації припинення Публічного акціо-
нерного товариства «Макаронна фабрика» Товариство з додатковою від-
повідальністю «Макаронна фабрика» стане правонаступником щодо усьо-
го майна, усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика»;

- про затвердження плану перетворення Публічного акціонерного това-
риства «Макаронна фабрика» відповідно до ст. 81 Закону України «про 
акціонерні товариства» запропонованого наглядовою радою Публічного 
акціонерного товариства «Макаронна фабрика»;

- про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Публічно-
го акціонерного товариства «Макаронна фабрика», запропонованого на-
глядовою радою товариства;

- про затвердження порядку і умов здійснення обміну акцій Публічного 
акціонерного товариства «Макаронна фабрика» на частки у статутному ка-
піталі товариства-правонаступника, запропонованого наглядовою радою;

- про припинення комісії з припинення Публічного акціонерного товари-

ства «Макаронна фабрика»;
- про покладення функції комісії з припинення Публічного акціонерного 

товариства «Макаронна фабрика» на правління товариства.
2. Затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Макаронна фабрика»  шляхом викладення Статуту Публічного акціонер-
ного товариства «Макаронна фабрика»  у новій редакції.

3. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика».

4. Обрання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика».

5. Відкликання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика».

6. Обрання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ма-
каронна фабрика».

7. Відкликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика».

8. Обрання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Ма-
каронна фабрика».

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» з 
вище зазначеним порядком денним скликаються на вимогу акціонера — 
юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «аГра-
манта» (код ЄДРПОУ 35431658), що є власником більше ніж 10 відсо-
тків (16 089 штук) простих іменних акцій ПАТ «Макаронна фабрика».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з поряд-
ком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна 
фабрика», а також з інших питань, які пов'язані з проведенням цих зборів, 
особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує 
особу) або через свого представника (при наявності належним чином 
оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує 
особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта 
Товариства Казімірчука С.В. (другий поверх адміністративного корпусу 
ПАТ  «Макаронна фабрика», номер кабінету — 7) 

Телефон для довідок (044) 468-50-89
Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна 

фабрика» акціонери даного Товариства повинні при собі мати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним 
чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ (документи), 
що посвідчують особу.

правління пат “макаронна фабрика”
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річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво З оБме-
ЖеноЮ вIдповIдалЬ-
нIСтЮ "айтIКон", 
33964806 Полтавська , Полтав-
ський, 36029, м. Полтава, вул. 
Жовтнева буд.72 (0532)508715,

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

16.04.2013

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

33964806.smida.gov.ua

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

ТОВ "Сiчень-Аудит", 32996030

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 533 363
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 33 33
Запаси 39 34
Сумарна дебіторська заборгованість 0 39
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 0
Власний капітал 6051 5843
Статутний капітал 1298 1298
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7349 7141
Довгострокові зобов'язання 5769 5769
Поточні зобов'язання 815 437

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво «дIвI БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації 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.

II. текст повідомлення
Єдиним акцiонером ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДIВI БАНК» (надалi – «Банк»), компанiєю ДIВIГРУП ЛIМIТЕД («DVGROUP 
LIMITED») (надалi – «Акцiонер»), 14.04.2014р. прийняте рiшення Акцiонера 
№12 (за статтею 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» це 
рiшення має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Банку), згiдно з 
яким, на виконання вимог ст.32 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» щодо обов'язковостi розгляду раз на три роки питань про припинен-
ня повноважень членiв наглядової/спостережної ради, припиняються по-
вноваження Голови Спостережної ради Банку Орлова Миколи 
Васильовича та членів Спостережної ради Банку Галели Марії Петрівни, 
Табачук Олесі Олексіївни (згода на розкриття персональних даних зазна-
ченими особами не надана), які перебували на посадi протягом 2 рокiв 
11  мiсяцiв. Часткою в статутному капiталi Банку не володiють, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначені особи не мають. 
Посади, якi обiймали протягом останнiх п’яти років Орлов М.В.: старший 
юрист ТОВ «Юридична фiрма «Ейч-Бi-Дабл'Ю», старший юрист 
ТОВ  «Юридична фiрма О-еМ-Пе»; Галела М.П.: директор 
ТОВ  «Хоросткiвський цукровий завод», юрисконсульт СФНВГ «Мрiя»; Та-
бачук О.О.: менеджер по роботi з фiзичними особами центрального 
вiддiлення, менеджер по роботi з приватними VIP-клiєнтами центрально-
го вiддiлення Фiлiї ВАТ КБ «Надра» (зараз ПАТ «КБ «Надра») 
Тернопiльського регiонального управлiння.

Акціонером прийняте рiшення №12 від 14.04.2014р. (за статтею 49 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» це рiшення має статус протоколу 
Загальних зборiв акцiонерiв Банку) про обрання Головою Спостережної 
ради Банку Орлова Миколу Васильовича, членами Спостережної ради - 
Галелу Марію Петрівну та Табачук Олесю Олексіївну строком на 3 роки 
(згода на розкриття персональних даних зазначеними особами не надана). 
Часткою в статутному капiталi Банку не володiють, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини зазначені особи не мають. Посади, якi 
обiймали протягом останнiх п’яти рокiв Орлов М.В.: старший юрист ТОВ 
«Юридична фiрма «Ейч-Бi-Дабл'Ю», старший юрист ТОВ «Юридична 
фiрма О-еМ-Пе», Голова Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК»; Гале-
ла  М.П.: директор ТОВ «Хоросткiвський цукровий завод», член Спостереж-
ної ради ПАТ «ДIВI БАНК», юрисконсульт СФНВГ «Мрiя»; Табачук О.О.: 
менеджер по роботi з фiзичними особами центрального вiддiлення, мене-
джер по роботi з приватними VIP-клiєнтами центрального вiддiлення Фiлiї 
ВАТ КБ «Надра» (зараз ПАТ «КБ «Надра») Тернопiльського регiонального 
управлiння, член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК».

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

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

Голова правління 
пат «дІвІ БанК»  а.я. палка

«15» квітня 2014р.

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне 
аКцIонерне товари-
Ство "ГеополIС"

2. Код за ЄДРПОУ 32093866
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, Чорноморського 

козацтва, 72
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22

5. Електронна поштова адреса 32093866@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕОПОЛIС» 14 квiтня 
2014 року.

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Громову Катерину 
Святославiвну (паспорт АМ 764196, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл., 12.02.2002 р.) на пiдставi рiшення На-
глядової ради Товариства вiд 14.04.2014 р. Вважати повноваження таки-
ми, що набирають чинностi з 14.04.2014 р. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента - 0,1048 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, якi 
обiймала посадова особа – Юристконсульт, ТФ ВАТ «Укртелеком».

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
директор магдесян тамара єрвандiвна

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394



№74, 17 квітня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"ГеополIС"

2. Код за ЄДРПОУ 32093866
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, Чорноморського 

козацтва, 72
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22

5. Електронна поштова адреса 32093866@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-

ми акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕОПОЛIС» 
14 квiтня 2014 року.

Припинено 14.04.2014 р. повноваження Голови Наглядової ради Громо-
вої Катерини Святославiвни (паспорт АМ 764196, виданий Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 12.02.2002 р.) у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень (на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. (Протокол 1/2014)). Володiє часткою у статут-
ному капiталi емiтента - 0,1048 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 23.03.2011 року.

Припинено 14.04.2014 р. повноваження члена Наглядової ради Дми-
тренко Олександра Васильовича (паспорт АК 196243, виданий Бабушкін-
ським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 16.06.1998 р.) у 
зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень (на пiдставi рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. (Протокол 1/2014)). Володiє часткою 
у статутному капiталi емiтента - 0,1048 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 23.03.2011 
року.

Припинено 14.04.2014 р. повноваження члена Наглядової ради 
Зелiнської Веронiки Анатолiївни (паспорт ЕМ 503226, виданий Брянків-
ським МВ УМВС України в Луганській обл., 15.01.2000 р.) у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень (на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. (Протокол 1/2014)). Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 23.03.2011 року.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Громову Катерину 
Святославiвну (паспорт АМ 764196, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл., 12.02.2002 р.) на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. Вважати повноваження такими, 
що набувають чинностi з 14.04.2014 р. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 0,1048 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, якi 
обiймала посадова особа – Юристконсульт, ТФ ВАТ «Укртелеком».

Обрано на посаду члена Наглядової ради Дмитренко Олександра Ва-
сильовича (паспорт АК 196243, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл., 16.06.1998 р.) на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. Вважати повноваження такими, 
що набувають чинностi з 14.04.2014 р. Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 0,1048 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, якi 
обiймала посадова особа – ТОВ «Компанiя Реєстр Плюс» – фахiвець.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Зелiнську Веронiку Анатолiївну 
(паспорт ЕМ 503226, виданий Брянківським МВ УМВС України в Луган-
ській  обл., 15.01.2000 р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 14.04.2014 р. Вважати повноваження такими, що набувають чинностi з 
14.04.2014 р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який 
призначено – 3 роки. Посади, якi обiймала посадова особа – ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК», Управлiння Центрального реєстратора Iнвестицiйного бiзнесу, 
юрисконсульт.

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
директор магдесян тамара єрвандiвна

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне 
аКцIонерне то-
вариСтво 
"термIнал"

2. Код за ЄДРПОУ 32271584
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, Чорноморсько-

го козацтва, 72
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(0482)34-10-22 (0482)34-10-22

5. Електронна поштова адреса 32271584@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРМIНАЛ» 14 квiтня 
2014 року.

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Заяць Дмитра Володими-
ровича на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014 р. 
Вважати повноваження такими, що набувають чинностi з 14.04.2014 р. 
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 
3  роки. Посади, якi обiймала посадова особа – ДIТЦ «Контакт», оператор 
електронної обчислювальної машини.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння  абгадж Юрiй Заурович

повідомлення про виникнення 
особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента дерЖавне 
пІдприємСтво 
"одеСЬКа 
ЗалIЗниця"

2. Код за ЄДРПОУ 01071315
3. Місцезнаходження 65012, м.Одеса, 

вул. Пантелеймонiвська, буд.19
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(048)727-42-50 (048)727-52-16

5. Електронна поштова адреса nfkr@zhd.tenet.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

odz.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Звiльнено Луханiна Миколу Iвановича з посади начальника залiзницi 

Наказ № 342/ОС вiд 15.04.2014
Призначено Царенко Анатолія Григоровича на посаду Виконуючого 

обов'язки начальника залiзницi Наказ № 344/ОС вiд 15.04.2014
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 Пшеченко Наталiя Петрiвна
Заступник начальника 
залiзницi

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 16.04.2014
(дата)
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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 приватне аКцIонерне 
товариСтво "термIнал"

2. Код за ЄДРПОУ 32271584
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, Чорноморського 

козацтва, 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
5. Електронна поштова адреса 32271584@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними збора-

ми акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРМIНАЛ» 
14 квiтня 2014 року.

Припинено 14.04.2014 р. повноваження Голови Наглядової ради Заяць 
Дмитра Володимировича у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень 
(на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. (Прото-
кол 1/2014)). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебу-
вав з 25.03.2011 року.

Припинено 14.04.2014 р. повноваження члена Наглядової ради Дорош 
Ганни Анатолiївни у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень (на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. (Протокол 
1/2014)). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала 

з 25.03.2011 року.
Припинено 14.04.2014 р. повноваження члена Наглядової ради Заго-

рулько Андрiя Олександровича у зв’язку iз закiнченням строку дiї повно-
важень (на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. 
(Протокол 1/2014)). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
перебував з 25.03.2011 року.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Заяць Дмитра Володимиро-
вича на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. Вва-
жати повноваження такими, що набувають чинностi з 14.04.2014 р. Част-
кою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. 
Посади, якi обiймала посадова особа – ДIТЦ «Контакт», оператор електро-
нної обчислювальної машини.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Дорош Ганну Анатолiївну на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. Вважати по-
вноваження такими, що набувають чинностi з 14.04.2014 р. Часткою у ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, якi 
обiймала посадова особа – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», експерт.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Загорулько Андрiя Олександро-
вича на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2014 р. Вважа-
ти повноваження такими, що набувають чинностi з 14.04.2014 р. Часткою у 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, якi 
обiймала посадова особа – АКIБ «Укрсиббанк» - провiдний юрисконсульт.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння абгадж Юрiй Заурович

річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента – приватне аКцІонерне 

товариСтво «маКІЇвКоКС», код за ЄДРПОУ - 32598706, міс-
цезнаходження – 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 
буд.1, міжміський код та телефон емітента – 06232, 91669

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 11.04.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію -http://www.mkoks.com.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТАНДАРТ-
АУДИТ», код за ЄДРПОУ – 23980886

II. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

(тис. грн)

найменування показника
період

звітний 
(2013) 

попередній 
(2012)

Усього активів 1028693 892834
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

696269 640674

Довгострокові фінансові інвестиції 2730 2730

Запаси 80482 74963
Сумарна дебіторська заборгованість 205287 81627
Грошові кошти та їх еквіваленти 5207 674
Власний капітал 352839 351186
Статутний капітал 90751 90751
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

248475 246822

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

9396 123154

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

666458 418494

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,0001821 0,0014657 

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

0,0001821 0,0014657

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

 9075071617 9075111200

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

3  0

у відсотках 
від статутного 
капіталу

0,003  0

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

 4 0 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГотелЬ «СалЮт»

(надалі – прат «Готель «Салют»)
код за єдрпо 22950541

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 19 травня 2014 року о 
15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташо-
ваного за адресою: м. Київ, вул. Івана мазепи, 11-Б. 

Реєстрація акціонерів буде проводитись 19 травня 2014 року з 
15.00 до 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», 
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б. Для реє-
страції та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на 
право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства Укра-
їни.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах 13 травня 2014 р.

порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту робо-

ти зборів.
2. Про підтвердження майнового поручительства у зв’язку з продо-

вженням строку дії кредитного договору.
3. Про укладання договорів іпотеки (майнового поручительства), 

договорів про внесення змін до договорів іпотеки.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних 

правочинів: договорів іпотеки, застави, поруки, кредитних договорів, 
договорів про внесення змін до зазначених договорів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до  
13-00, а також в день проведення позачергових загальних зборів 
ПрАТ  «Готель «Салют» за місцем знаходження Товариства: 01010, 
Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, кімната 113. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступ-
ник генерального директора Тичинський О.В. Телефони для довідок: 
(044) 469-75-25, (044) 280-21-14
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річна інформація емітента 
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента:приватне аКцIонерне 
товариСтво «ГадяцЬКе автотранСпортне 
пIдприємСтво № 15337», 03118251,37300, Полтавська обл., 
м.Гадяч, вул.Кiндратенка, 25, (05354) 2-26-52

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http:// 03118251.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми , якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Полтавське бюро судово-економiчної експертизи та аудиту», 23561178 

5. Інформація про загальні збори : Чергові загальні збори проведені 
20.03.2013р. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Обрання го-
лови i секретаря загальних зборiв, затвердження процедури та регламенту. 
3.Звiти: Директора, наглядової ради i ревiзора про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2012р. Затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi та порядку покриття збитку(розподiлу прибутку). 4.Про 

надання повноважень Директору на вчинення значних правочинiв. 
Пропозицiй до перелiку до питань порядку денного не надходило.Всi пи-
тання порядку денного розглянутi та ухвалені.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 2509 2512
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2133 1886
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 33 33
Сумарна дебіторська заборгованість 32 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 2
Власний капітал 2010 1904
Статутний капітал 257 257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -875 -782
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 499 608
Чистий прибуток (збиток) 106 -93

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 
нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво 
«ГаЗенерГо-УКраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ: 35918479
3. Місцезнаходження 01133, м.Київ, бульвар Лесi Україн-

ки, буд. 34, офiс 218
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 285-17-58
5. Електронна поштова адреса gazenergoukr@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

gazenergo.pat.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу 
III або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу III цього Положення

Зміна складу посадових осіб 
емітента.

II. текст повідомлення
На підставі рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного това-

риства «Газенерго-Україна» від 20.03.2014 року, відбулись наступні зміни в 
складі посадових осіб емітента, а саме:

Звільнено з посади директора Приватного акціонерного товариства 
«Газенерго-Україна» Мікунова Володимира Миколайовича з 26.03.2014 
року. Перебував на посаді з 2010 року. Не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Часткою в статутному капiталi емітента не 
володіє. 

Призначено на посаду директора Приватного акціонерного товариства 
«Газенерго-Україна» Ковбасюка Олексія Миколайовича з 26.03.2014 року. 
Посадову особу призначено на не визначений строк. Посадова особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Часткою в 
статутному капiталi емітента не володіє.

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:
директор
______________
(підпис)
Ковбасюк о.м.
М. П.
15.04.2014р.

річна інформація емітента 

прат «ГермеС»
I. основні відомості про емітента

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

Приватне акцiонерне товариство «Гермес», 01552291, 36039, 
м. Полтава, вул.Шевченко, 29, 05322-7-38-55

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії- 08.04.2014

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

http://01552291.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-

ведений аудит фінансової звітності - ТОВ «Полтавське бюро судово-
економiчної експертизи та аудиту», 23561178 

5. Інформація про загальні збори :Чергові загальні збори акціо-
нерів відбулися 15.03.2013р. Порядок денний 1. Обрання голови і 
секретаря зборів та лічильної комісії, затвердження регламенту. 
2.  Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2012рік 
та його затвердження. 3. Звіт наглядової ради товариства і при-
йняття рішення по звіту. 4. Звіт ревізора і прийняття рішення по зві-
ту. 5. Затвердження річної фінансової звітності. 6. Розподілу при-
бутку за 2012 рік.

На вимогу акціонерів, які володіють більше ніж 10% акцій до поряд-

ку денного чергових загальних зборів акціонерів включене наступне 
питання: 7. Перевибори голови та членів Наглядової ради. Всі питання 
прядку денного розглянуті та ухвалені.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1739 1984.7
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

711.4 756.1

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 47.5 88.2
Сумарна дебіторська 
заборгованість

70 107.4

Грошові кошти та їх еквіваленти 883 1008.8
Власний капітал 1443.1 1918.7
Статутний капітал 160.8 160.8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1011.9 1487.5

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 171.8 59.7
Чистий прибуток (збиток) 468.4 371.2

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №74, 17 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
«КиЇвметроБУд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Прорiзна, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 279-41-89 044 279-41-89

5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

metrobud.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до довідки щодо власників 10 i більше відсотків акцій від 

статутного капіталу товариства станом на 31.12.2013р. отриманої від 
ПАТ  «Нацiональний депозитарій України» 14.04.2014р. відбулися зміни. 
Власником 935538 акцiй (23,3737%) стала компанія T&A INDUSTRIES LTD 
(Домiнiка). Місцезнаходження компанії «T&A INDUSTRIES LTD» (Домiнiка)  – 
Victoria Street Roseau Commonwealth of Dominicia, 3, West Indies.

До 11.06.2013р. власником 935538 акцій (23,3737%) була компанія 
«D&R INDUSTRY LIMITED», Кiпр. Місцезнаходження компанії «D&R 
INDUSTRY LIMITED», Кiпр - Арх. Макарiос III, 199 НЕОКЛЕУС ХАУС 
п.с.  3030 Лiмассол.

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 Петренко Володимир Іванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2014
(дата)

рІЧна ІнформацІя за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: пУБлIЧне 
аКцIонерне товариСтво «Завод»лтава», Украї-
на, Полтавська обл. Октябрський р-н, 36002, м.Полтава, вул. Р.Люксем-
бург, 72, 14308479, (05322) 7-93-12.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2014р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ltava.com.ua

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Фiнком-Аудит», 23164098

5. Інформація про загальні збори 
17.04.2013 проведено чергові загальні збори.
Порядок денний: 1. Звiт правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi товариства у 2012 роцi. Затвердження рiчного 
звiту товариства i розподiлу прибутку за 2012р., та напрямки використання 
прибутку в 2013р. 2. Звiт Наглядової ради. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. По всіх 
питаннях порядку денного прийняті позитивні рішення.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалося.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та (тис. грн)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 358099 287903
Основні засоби (за залишковою вартістю) 28311 29903
Довгострокові фінансові інвестиції 2586 2550
Запаси 39181 52573
Сумарна дебіторська заборгованість 31821 28619
Грошові кошти та їх еквіваленти 216 4023
Власний капітал 342314 263614
Статутний капітал 683 683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 78807 74117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2239 662
Поточні зобов'язання і забезпечення 13546 23627
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 5,758 5,092
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

5,758 5,092

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13667060 13667060
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Голова правління  Хохлов е.в.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «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
Вiдповiдно до Протоколу № 2 наглядової ради публiчного акцiонерного 

товариства «Державний ощадний банк України» вiд 11 квiтня 2014 року 
звiльнено: 

- Кiрєєва Дениса Борисовича з посади першого заступника голови 
правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 
11  квiтня 2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 
04  днiв;

- Кушнiра Кирила Олександровича з посади першого заступника голови 
правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 
2014 року. Строк перебування на посадi 1 рiк 02 мiсяцi 10 днiв;

- Глущенка Олександра Вiкторовича з посади заступника голови 
правлiння АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 
2014 року. Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Гришка Олександра Дмитровича з посади заступника голови правлiння 
АТ «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. 
Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Ляшенко Сергiя Яковича з посади заступника голови правлiння 
АТ  «Ощадбанк» на пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. 
Строк перебування на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв;

- Тютюна Антона Олександровича з посади заступника голови 
правлiння-директора департаменту роздрiбного бiзнесу АТ «Ощадбанк» на 
пiдставi п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України 11 квiтня 2014 року. Строк перебування 
на посадi 3 роки 06 мiсяцiв 04 днiв.

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. Інформація щодо при-
значення на посади замість звільнених осіб буде надана додатково.

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

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

2. Голова правління  ______________  а.Г. пишний 
 (підпис) М.П.  14.04.2014

до уваги акціонерів пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «КаланЧацЬКий КомБІнат ХлІБопродУКтІв»

В повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товари-
ства, яке було опубліковано в Відомостях НКЦПФР №51(1804) від 

17.03.2014р. сталася технічна помилка стосовно дати та часу  
відкриття Зборів.Опублікований текст слід читати в наступній редакції: 
«дата та час відкриття Зборів: 18 квітня 2014 року о 13 год. 00хв.» 
Наглядова рада
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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 
"ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 00913545
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 
м.Вишневе, вул.Київська, 8

4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)496-64-05 (044)496-64-05

5. Електронна поштова адреса ek@oblagrotehservis.org
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» 

повiдомляє наступне: 
Назва уповноваженого органу емiтента: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ 

«ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (протокол б/н вiд 15 квiтня 2014 року) прийняття 
рiшення про

Припинення повноважень Голови Наглядової ради, закiнчення термiну 
дiї повноважень.

Акцiонерне товариство «BODMIN AG» 
Мiсце знаходження – Швейцарiя, 8750, м. Гларус, Шпильгоф,14а
Iдентифiкацiйни код нерезидента - СН-160.3.000.235-2
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – 

ПАТ  «Облагротехсервiс»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 21 188 666 шт. акцiй, простi, iменнi 
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Кандидат не має афiлiйованих осiб-акцiонерiв Товариства.
Iнформацiя про фiзичну особу яку кандидат – юридична особа має 

намiр уповноважити представляти свої iнтереси в органi Товариства:
Бутко Володимир Iванович (1958р.н.) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – АТ «BODMIN AG»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Обагротехсервiс» -6 135 056 шт. акцiй, простi, iменнi 
Освiта – Донецький полiтехнiчний iнститут, 1980р.
Мiсце роботи – Корпорацiя «Еталон», президент. 
Загальний стаж роботи – 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

15.07.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», президент.
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть 

– не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери ПАТ «Облагротехсервiс», що є афiлiйованими особами кан-

дидата – ТОВ «КИРАЙН», ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом в На-

глядову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Припинення повноважень Члена Наглядової ради, закiнчення термiну 

дiї повноважень.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

«ЕТАЛОН» 
Мiсце знаходження – м. Київ, вул. М. Кравченка,17, оф. 73
Код за ЄДРПОУ – 34618954
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – 

ПАТ  «Облагротехсервiс»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 10 шт. акцiй, простi, iменнi 
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери Товариства, що є афiлiйованими особами – Бутко Володи-

мир Iванович
Iнформацiя про фiзичну особу яку кандидат – юридична особа має 

намiр уповноважити представляти свої iнтереси в органi Товариства:
Левченко Олена Володимирiвна (1970р.н) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «Логiстичний центр 

«ЕТАЛОН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 2 шт. акцiй, простi, iменнi 
Освiта – Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 

1992р.
Мiсце роботи - Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Загальний стаж роботи – 22 роки
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

04.08.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть 

– не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Кандидат не має афiлiйованих осiб-акцiонерiв Товариства.
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом в На-

глядову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Припинення повноважень Члена Наглядової ради, закiнчення термiну 

дiї повноважень.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИРАЙН» 
Мiсце знаходження – м. Київ, вул. М. Кравченка,17, оф. 73
Код за ЄДРПОУ - 34821138
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – 

ПАТ  «Облагротехсервiс»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 10 шт. акцiй, простi, iменнi 
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери Товариства, що є афiлiйованими особами – Бутко Володи-

мир Iванович
Iнформацiя про фiзичну особу яку кандидат – юридична особа має 

намiр уповноважити представляти свої iнтереси в органi Товариства:
Бутко Володимир Iванович (1958р.н.) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «КИРАЙН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Обагротехсервiс» -6 135 056 шт. акцiй, простi, iменнi 
Освiта – Донецький полiтехнiчний iнститут, 1980р.
Мiсце роботи – Корпорацiя «Еталон», президент. 
Загальний стаж роботи – 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

15.07.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», президент.
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери ПАТ «Облагротехсервiс», що є афiлiйованими особами кан-

дидата – ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»,ТОВ «КИРАЙН»
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом в На-

глядову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Обрання Голови Наглядової ради
Акцiонерне товариство «BODMIN AG» 
Мiсце знаходження – Швейцарiя, 8750, м. Гларус, Шпильгоф,14а
Iдентифiкацiйни код нерезидента - СН-160.3.000.235-2
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – 

ПАТ  «Облагротехсервiс»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 21 188 666 шт. акцiй, простi, iменнi 
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Кандидат не має афiлiйованих осiб-акцiонерiв Товариства.
Iнформацiя про фiзичну особу яку кандидат – юридична особа має 

намiр уповноважити представляти свої iнтереси в органi Товариства:
Бутко Володимир Iванович (1958р.н.) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – АТ «BODMIN AG»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Обагротехсервiс» -6 135 056 шт. акцiй, простi, iменнi 
Освiта – Донецький полiтехнiчний iнститут, 1980р.
Мiсце роботи – Корпорацiя «Еталон», президент. 
Загальний стаж роботи – 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

15.07.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», президент.
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери ПАТ «Облагротехсервiс», що є афiлiйованими особами кан-

дидата – ТОВ «КИРАЙН», ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом  

в Наглядову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi 
вище.

Обрання Члена Наглядової ради

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “оБлаГротеХСервIС”
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
«ЕТАЛОН» 

Мiсце знаходження – м. Київ, вул. М. Кравченка,17, оф. 73
Код за ЄДРПОУ – 34618954
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ПАТ «Облагротехсервiс»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 10 шт. акцiй, простi, iменнi 
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери Товариства, що є афiлiйованими особами – Бутко Володи-

мир Iванович
Iнформацiя про фiзичну особу яку кандидат – юридична особа має 

намiр уповноважити представляти свої iнтереси в органi Товариства:
Левченко Олена Володимирiвна (1970р.н) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «Логiстичний центр 

«ЕТАЛОН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 2 шт. акцiй, простi, iменнi 
Освiта – Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 

1992р.
Мiсце роботи - Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Загальний стаж роботи – 22 роки
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

04.08.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Кандидат не має афiлiйованих осiб-акцiонерiв Товариства.
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом в Нагля-

дову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Обрання Члена Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИРАЙН» 
Мiсце знаходження – м. Київ, вул. М. Кравченка,17, оф. 73
Код за ЄДРПОУ - 34821138
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ПАТ «Облагротехсервiс»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 10 шт. акцiй, простi, iменнi 
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери Товариства, що є афiлiйованими особами – Бутко Володи-

мир Iванович
Iнформацiя про фiзичну особу яку кандидат – юридична особа має 

намiр уповноважити представляти свої iнтереси в органi Товариства:
Бутко Володимир Iванович (1958р.н.) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «КИРАЙН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Обагротехсервiс» -6 135 056 шт. акцiй, простi, iменнi 
Освiта – Донецький полiтехнiчний iнститут, 1980р.
Мiсце роботи – Корпорацiя «Еталон», президент. 
Загальний стаж роботи – 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

15.07.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», президент.
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери ПАТ «Облагротехсервiс», що є афiлiйованими особами кан-

дидата – ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»,ТОВ «КИРАЙН»
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом в Нагля-

дову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Назва уповноваженого органу емiтента: Наглядова рада 

ПАТ  «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (протокол б/н вiд 15 квiтня 2014 року) при-
йняття рiшення про Припинення повноважень Голови Наглядової ради, 
закiнчення термiну дiї повноважень.

Бутко Володимир Iванович (1958р.н.) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – Акцiонерне товариство 

«BODMIN AG», ТОВ «КИРАЙН» 
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Обагротехсервiс» -6 135 056 шт. акцiй, простi, iменнi 
Паспорт серiя: СО484334, Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

03 листопада 2000р.
Освiта – Донецький полiтехнiчний iнститут, 1980р.
Мiсце роботи – Корпорацiя «Еталон», президент. 
Загальний стаж роботи – 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

15.07.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», президент.
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери ПАТ «Облагротехсервiс», що є афiлiйованими особами кан-

дидата – ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»,ТОВ «КИРАЙН»
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання Голови в Нагля-

дову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Назва уповноваженого органу емiтента: Наглядова рада 

ПАТ  «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (протокол б/н вiд 15 квiтня 2014 року) при-
йняття рiшення про Припинення повноважень Секретаря Наглядової 
ради, закiнчення термiну дiї повноважень.

Левченко Олена Володимирiвна (1970р.н) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «Логiстичний центр 

«ЕТАЛОН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 2 шт. акцiй, простi, iменнi 
Паспорт серiя: СО063926, Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi 

Києвi 18 травня 1999р.
Освiта – Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1992р.
Мiсце роботи - Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Загальний стаж роботи – 22 роки
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

04.08.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Кандидат не має афiлiйованих осiб-акцiонерiв Товариства.
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання Секретарем в 

Наглядову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Назва уповноваженого органу емiтента: Наглядова рада 

ПАТ  «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (протокол б/н вiд 15 квiтня 2014 року) при-
йняття рiшення про Обрати Головою Наглядової ради

Бутко Володимир Iванович (1958р.н.) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «КИРАЙН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Обагротехсервiс» -6 135 056 шт. акцiй, простi, iменнi 
Паспорт серiя: СО484334, Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

03 листопада 2000р.
Освiта – Донецький полiтехнiчний iнститут, 1980р.
Мiсце роботи – Корпорацiя «Еталон», президент. 
Загальний стаж роботи – 35 рокiв
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

15.07.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», президент.
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Акцiонери ПАТ «Облагротехсервiс», що є афiлiйованими особами кан-

дидата – ТОВ «Логiстичний центр «ЕТАЛОН»,ТОВ «КИРАЙН»
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання Голови в Нагля-

дову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
Назва уповноваженого органу емiтента: Наглядова рада 

ПАТ  «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (протокол б/н вiд 15 квiтня 2014 року) при-
йняття рiшення про Обрати Секретаря Наглядової ради:

Левченко Олена Володимирiвна (1970р.н) 
Пропозицiю щодо даного кандидата внесли – ТОВ «Логiстичний центр 

«ЕТАЛОН»
Кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй 

ПАТ  «Облагротехсервiс» - 2 шт. акцiй, простi, iменнi 
Паспорт серiя: СО063926, Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi 

Києвi 18 травня 1999р.
Освiта – Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 

1992р.
Мiсце роботи - Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Загальний стаж роботи – 22 роки
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв- з 

04.08.2003р. по теперiшнiй час – Корпорацiя «Еталон», вiце-президент
Непогашеної (незнятої) судимостi – не має.
Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiсть  – 

не має.
Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства.
Кандидат не має афiлiйованих осiб-акцiонерiв Товариства.
Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання Секретарем в 

Наглядову Раду Товариства, в якiй надав вiдомостi, зазначенi вище.
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 Чагарна Катерина Бронiславiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2014
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
13002»

2. Код за ЄДРПОУ 03114307
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, Миколи 

Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 529 60 90 
5. Електронна поштова адреса vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://motor-city.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( прото-
кол №9 вiд 15 квiтня 2014 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА 
КОМПАНIЯ «КЖК» (код ЄДРПОУ: 33881437). Перебувало на посадi з 
21  лютого 2012 р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента ста-
новить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( прото-
кол №9 вiд 15 квiтня 2014 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Публiчного акцiонерного товариства «ЛАКМА» (код ЄДРПОУ: 
00204625). Перебувало на посадi з 21 лютого 2012 р. Частка, якою володiє 
в статутному капiталi емiтента становить - 0,00002%, 5 шт. простих iменних 
акцiй

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( прото-
кол №9 вiд 15 квiтня 2014 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Копилова Валерiя Володимировича (тимчасова посвiдка на 
постiйне проживання в Українi серiя КИ №010753, видана УГIРФО ГУ МВС 

України в м. Києвi 05.05.2004 р.). Перебував на посадi з 21 лютого 2012 р. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,503%, 105 110 шт. простих 
iменних акцiй

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол №9 вiд 15 квiтня 2014 року) обрано Члена Наглядової ради Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНIЯ «КЖК» 
(код ЄДРПОУ: 33881437). Обрано строком на 3 роки. Частка, якою володiє 
в статутному капiталi емiтента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих 
iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол №9 вiд 15 квiтня 2014 року) обрано Члена Наглядової ради Компанiя 
«УЕСТ МIДЛЕНДС ХОЛДИНГЗ КОРП.» (Британськi Вiргiнськi острови, код 
реєстрацiї 222961). Обрано строком на 3 роки. Частка, якою володiє в ста-
тутному капiталi емiтента становить - 0,00297%, 622 шт. простих iменних 
акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (про-
токол №9 вiд 15 квiтня 2014 року) обрано Члена Наглядової ради 
Олейнiкова Олексiя Олександровича (паспорт серiї СН №847298, ви-
даний Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 04 червня 
1998  р.). Обраний строком на 3 роки. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посаду Директора з розвитку ТОВ «Iнвестицiйна група «IНЕКО». Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт. простих 
iменних акцiй.

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 Анiкушин Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2014
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «автотранСпортне пIдприємСтво 13002»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

прат «ХарЧопродторГ»
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Харчопрод-

торг»; Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне то-
вариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13733276; Місце-
знаходження емітента: 07300, Київська обл., м.Вишгород, 
вул.. Набережна,7д; Міжміський код, телефон та факс емітен-
та:04596-54184; Електронна поштова адреса емітента: info@hptv.com.
ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.hptv.com.ua; Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.Річними 
загальними зборами акціонерів Товариства ПрАТ «Харчопродторг» 
15  квітня 2014 року , протокол № 5 від 15 квітня 2014 року, прийнято рі-
шення про припинення повноважень членів Наглядової ради 
ПрАТ  «Харчопродторг»:Голови Наглядової ради ПрАТ «Харчопродторг» 
Старенької Наталії Петрівни (дозвіл на розкриття паспортних даних не 
надано), перебувала на посаді з 05 квітня 2011 року; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 22.4299% акцій 
в статутному капіталі Товариства; Члена Наглядової ради ПрАТ «Харчо-
продторг» Сидорової Марії Миколаївни(дозвіл на розкриття паспортних 
даних не надано), перебувала на посаді з 05 квітня 2011 року; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 0.9346% 
акцій в статутному капіталі Товариства; 

Члена Наглядової ради ПрАТ «Харчопродторг» Кобрин Марії 
Ярославівни(дозвіл на розкриття паспортних даних не надано), перебу-
вала на посаді з 05 квітня 2011 року; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має, володіє 0.9346% акцій в статутному ка-
піталі Товариства;Річними загальними зборами акціонерів Товариства 
ПрАТ «Харчопродторг» 15 квітня 2014 року , протокол № 5 від 15 квітня 
2014 року, прийнято рішення про припинення повноважень Правління 
ПрАТ «Харчопродторг»:

Голови Правління ПрАТ «Харчопродторг» Черв’яківської Людмили 
Федорівни(дозвіл на розкриття паспортних даних не надано), перебува-
ла на посаді з 05 квітня 2011 року; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має, володіє 29.4393% акцій в статутному капіта-
лі Товариства;Члена Правління ПрАТ «Харчопродторг» Гаврилової Ва-
лентини Олександрівни (дозвіл на розкриття паспортних даних не нада-
но), перебувала на посаді з 05 квітня 2011 року; непогашених судимостей 

за корисливі та посадові злочини не має, володіє 24.2991% акцій в ста-
тутному капіталі Товариства;Члена Правління ПрАТ «Харчопродторг» 
Бельченко Софії Василівни (дозвіл на розкриття паспортних даних не на-
дано); непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, 
володіє 0,4673% акцій в статутному капіталі Товариства; Річними загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «Харчопродторг» 15 квітня 2014 року , 
протокол № 5 від 15 квітня 2014 року, прийнято рішення про припинення 
повноважень Ревізора ПрАТ «Харчопродторг» Юхимчук Галини 
Василівни(дозвіл на розкриття паспортних даних не надано), перебувала 
на посаді з 05 квітня 2011 року; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє 0,4673% акцій в статутному капіталі 
Товариства;

Річними загальними зборами акціонерів Товариства ПрАТ «Харчо-
продторг» 15 квітня 2014 року , протокол № 5 від 15 квітня 2014 року, 
прийнято рішення про обрання зі строком повноважень 3(три) роки: 
Наглядової ради ПрАТ «Харчопродторг» в кількості 3 осіб в наступному 
складі: Голова Наглядової ради ПрАТ «Харчопродторг» Старенька На-
талія Петрівна (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано), непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
22.4299% акцій в статутному капіталі Товариства; Член Наглядової ради 
ПрАТ «Харчопродторг» Гаврилова Валентина Олександрівна (дозвіл на 
розкриття паспортних даних не надано), непогашених

судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 24.2991% 
акцій в статутному капіталі Товариства; Член Наглядової ради 
ПрАТ  «Харчопродторг» Долійчук Ірина Леонідівна (дозвіл на розкриття 
паспортних даних не надано), непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє 0% акцій в статутному капіталі Товари-
ства; Директора ПрАТ «Харчопродторг» Черв’яківська Людмила 
Федорівна (дозвіл на розкриття паспортних даних не надано), непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
29.4393% акцій в статутному капіталі Товариства; Ревізора ПрАТ «Харчо-
продторг» Юхимчук Галина Василівна (дозвіл на розкриття паспортних 
даних не надано), непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має, володіє 0,4673% акцій в статутному капіталі Товариства;

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься в повідомлені.

директор  л.ф.Черв’яківська
16.04.2014 р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «дІамантБанК» 

2. Код за ЄДРПОУ 23362711
3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа, 10-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 580-23-84 (044) 580-23-84
5. Електронна поштова адреса sdv@diamantbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://diamantbank.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 

відбувалися 11 квітня 2014 р.Звільнення посадової особи виконано на під-
ставі протоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Керезь Ігор Михайлович (згода на розкриття паспорт-
них даних не надана), яка займала посаду Голови Спостережної ради, 
звільнена.Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних 
зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Щукін Андрій Вікторович (згода на розкрття паспортних 
даних не надана), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних 
зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Циганенко В’ячеслав Вікторович ( згода на розкриття 
паспортних даних не надана), яка займала посаду Голова Ревізійної комі-
сії, звільнена.Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Керезь Ігор Михайлович (згода на розкриття паспорт-
них даних не надана), призначена на посаду Голова Спостережної ради.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 
3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:КУА «Мак-
сфілд Ассет Менеджмент», посада – Генеральний директор (2006 - по 
2009); «Адвокатська компанія «Керезь, Щукін та Соткілава», посада – За-
ступник директора (2009 – по теперішній час); ПП «ВЕКТОР ПЛЮС» поса-
да – директор (2009 – по теперішній час); ТОВ «Росукрінвест» посада – ге-
неральний директор (2010 – по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Щукін Андрій Вікторович ( згода на розкриття паспорт-
них даних не надана), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом своєї діяльності:Адвокатська компанія «Керезь, Щукін та Со-
ткілава» посада – директор (2001 – по теперішній час); ТОВ «Інтер-Вент» 
посада – директор (2013 – по теперішній час); ТОВ «Сільськогосподарське 
підприємство «ММП+» посада – директор (2007 - по теперішній час); 
ТОВ  «Сільськогосподарське підприємство «ММП ІНВЕСТ» посада – ди-
ректор (2008 - по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Циганенко В’ячеслав Вікторович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана), призначена на посаду Член Спостережної 
ради.Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом своєї діяльності: ЗАТ «Бринкфорд», директор (2007 – по тепе-
рішній час); ТОВ «Техно-Інвест», директор (2013 – по теперішній час)

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Доросевич Сергій Георгійович (згода на розкриття пас-
портних даних не надана), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ «Бринк-

форд», заступник директора (2007-2010); ДП «Голдфілд-Фінанс», директор 
(2011); ЗАТ «Бринкфорд», заступник директора (2011- по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Куцан Дмитро Миколайович (згода на розкриття пас-
портних даних не надана), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом своєї діяльності: ЗАТ «Бринкфорд», економіст (2005-2013); 
ДП  «Штоєрман – Україна ГмбХ», директор (2013 – по теперішній час); 
ДП  «Укрметімпекс», директор (2013 – по теперішній час).

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів, які 
відбувалися 11 квітня 2014 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загаль-
них зборів акціонерів № 12 від 11.04.2014 р.

Посадова особа Сіра Світлана Анатоліївна (згода на розкриття паспорт-
них даних не надана), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.Част-
кою в статутному капіталі емiтента не володіє.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: на три роки.Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ «КЕРЕЗЬ, 
ЩУКІН ТА СОТКІЛАВА», головний бухгалтер (2006 - по теперішній час); 
Підприємство з 100% іноземним капіталом «Дарілл (Україна) Лімітед», ди-
ректор (2006 - по теперішній час).

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 Ходачук о.м.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

Відсоткова ставка за облігаціями 
пат «БанК рУСКий Стандарт» 

серії «D» на п’ятий – восьмий відсоткові періоди становить 22,0% річних
Спостережна рада ПАТ «Банк Руский Стандарт» прийняла рішення 

встановити відсоткову ставку за облігаціями серії «D» (код ISIN 
UA4000166227, дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстра-
цію  - 30.04.2013р., № 59/2/2013) з 19.05.2014 по 17.05.2015 (п’ятий – вось-
мий відсоткові періоди) на рівні 22,0% річних.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «еКСIм-
нафто продУКт»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22465515

3. Місцезнаходження емітента 65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 33-96-97 (0482) 34 -10-46

5. Електронна поштова адреса емітента lni@eximneft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://eximneft.com.ua

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

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова Правлiння Романовський Андрiй Михайлович 

(згоди на розкриття паспортних даних не надано ) звiльнена (припинено 
повноваження) рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на 
пiдставi закiнчення термiну повноважень згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Романовский Андрiй Михайлович займав посаду 
Голови Правлiння останнiх вiсiм рокiв. 

Посадова особа член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння 
Марковський Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано ) звiльнена (припинено повноваження) рiшенням Нагля-
дової ради Товариства вiд 14.04.2014. на пiдставi закiнчення термiну по-
вноважень згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Марковський 
Олександр Володимирович займав посаду члена Правлiння, Першого За-
ступника Голови Правлiння три роки. 

Посадова особа член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з 
економiчних питань Батозський Сергiй Вiталiйович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ) звiльнена (припинено повноваження) рiшенням 
Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на пiдставi закiнчення термiну 
повноважень згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Батозський 
Сергiй Вiталiйович займав посаду члена Правлiння останнiх вiсiм рокiв.

Посадова особа член Правлiння Тертичний Вячеслав Володимирович 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано ) звiльнена (припинено 
повноваження) рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на 
пiдставi закiнчення термiну повноважень згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Тертичний Вячеслав Володимирович займав по-
саду члена Правлiння Товариства протягом трьох рокiв. 

Посадова особа член Правлiння Юношев Павло Миколайович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано ) звiльнена (припинено повнова-

ження) рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на пiдставi 
закiнчення термiну повноважень згiдно Статуту Товариства. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Юношев Павло Миколайович займав посаду члена Правлiння 
три роки. 

Посадова особа Голова Правлiння Романовський Андрiй Михайлович (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням 
Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно Ста-
туту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Романовський Андрiй Михайлович про-
тягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Правлiння товариства. 

Посадова особа член Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння 
Марковський Олександр Володимирович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням Наглядової ради Товари-
ства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Марковський Олександр Володимирович протя-
гом останнiх 5 рокiв займав посади Голови Правлiння товариства; директо-
ра фiлiї ; виконавчого директора, члена Пралвннi Товариства, Першого 
Заступника Голови Правлiння.

Посадова особа член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з 
економiчних питань Батозський Сергiй Вiталiйович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням Наглядової ради 
Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Батозський Сергiй Вiталiйович протягом останнiх 
5 рокiв займав посаду члена Правлiння Товариства.

Посадова особа член Правлiння Тертичний Вячеслав Володимирович 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано ) призначена (обрана) 
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, 
згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Тертичний Вячеслав 
Володимирович протягом останнiх 5 рокiв займав посади директора; ди-
ректора з виробництва; члена Правлiння товариства.

Посадова особа член Правлiння Юношев Павло Миколайович (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням 
Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно 
Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Юношев Павло Миколайович про-
тягом останнiх 5 рокiв займав посади начальника технiчного вiддiлу; дирек-
тора з матерiально-технiчного забезпечення; Помiчника Голови Правлiння 
з технiчного розвитку, члена Правлiння Товариства.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння __________ романовський андрiй михайлович
             М.П.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцIонерне 

товариСтво «КременЧУцЬКа триКотаЖна 
фаБриКа»

2.Код за ЄДРПОУ: 00310924
3.Місцезнаходження: 39627, полтавська обл., м. Кременчук, пр-т 

полтавський, 2-а
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-97-35 79-97-31; 5.Елек-

тронна поштова адреса: oao-ktf@yandex.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.trik.pat.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акцiонерного товариства 

«Кременчуцька трикотажна фабрика» (протокол від 15.04.2014 р.) у зв’язку з 
закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення об-
рати Наглядову раду ПАТ «Кременчуцька трикотажна фабрика» строком на 
3  роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:

- член Наглядової ради Гогунський Євгеній Дмитрович (КН № 315804, 
28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.). На посаді 
перебував з 31.03.2011 р. по 14.04.2014 р. Розмір пакета акцій – 4 033 024 
акцій, що становить 29,8117% в статутному капіталі емітента. Останні 5 р. 
займав наступні посади: з 24.07.2003 р. по теперішній час – Голова Нагля-
дової ради ПАТ «КТФ»;

- член Наглядової ради Двигало Раїса Йосипівна (КО № 135274, 
14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.). На 
посаді перебувала з 31.03.2011 р. по 14.04.2014 р. Розмір пакета акцій - 10 
акцій, що становить 0,0000739% в статутному капіталі емітента. Останні 5 
р. займала наступні посади: з 03.05.2004р. по 30.03.2011 р. – ВАТ «КТФ», 
продавець; з 31.03.2011р. - член Наглядової ради ПАТ «КТФ»;

- член Наглядової ради Котенко Олена Олегiвна (КН № 190676, 
09.08.1996, Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Пол-
тавській обл.). На посаді перебувала з 31.03.2011 р. по 14.04.2014 р. Розмір 
пакета акцій – 4 116 626 акцій, що становить 30,42969% в статутному капі-
талі емітента. Останні 5 р. займала наступні посади: з 16.04.2003р. по те-
перішній час – ТОВ «МЕГОТЕКС», директор; з 31.03.2011р. - член Наглядо-
вої ради ПАТ «КТФ».

Рішенням Наглядової ради Публічного акцiонерного товариства «Кре-
менчуцька трикотажна фабрика» (протокол від 15.04.2014 р.):обрано Голо-
вою Наглядової ради Гогунського Євгенія Дмитровича (КН № 315804, 
28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.) строком на 
3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Розмір пакета акцій – 
4  033 024 акцій, що становить 29,8117% в статутному капіталі емітента. 
Останні 5 р. займав наступні посади: з 24.07.2003 р. по теперішній час – 
Голова Наглядової ради ПАТ «КТФ». Всі обрані посадові особи непогаше-
ної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади Голова Правління Вернер М.Й. 16.04.2014 
М.П. ( підпис ) ( ініціали та прізвище керівника ) ( дата )
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річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

товариСтво З оБме-
ЖеноЮ вІдповІдалЬ-
нІСтЮ «БІнайС», код 
ЄДРПОУ 31403831, вул. М.Краснова, 
буд.27, м.Київ, Святошинський, 03115, 
Україна, (044) 452-98-87

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

16.04.2014 р.

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

http://31403831.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю
«Аудиторська фірма « Євроаудит», код 
ЄДРПОУ 30437318

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

звітний попередній
Усього активів 62127 51151

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

2370 3252

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23301 19416
Сумарна дебіторська заборгованість 34790 27611
Грошові кошти та їх еквіваленти 951 177
Власний капітал 13178 7441
Статутний капітал 3688 3688
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

8568 2831

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 17729 17882
Поточні зобов'язання і забезпечення 31220 25828
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

0 0

Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «БанК профеСІйноГо фІнан-
СУвання»

2. Код за ЄДРПОУ 09806437
3. Місцезнаходження 83052, м.донецьк, пр.Ілліча, 100а
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 210-07-07
5. Електронна поштова адреса Olena.Tyurenkova@profinbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.profinbank.com 
7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

Спостережною радою ПАТ «ПРОФІН БАНК» (протокол засідання Спо-
стережної ради б/н від 14.04.2014 року):

- на підставі заяви про звільнення за власним бажанням прийнято 
рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови Правління 
ПАТ «ПРОФІН БАНК» Дмитренко Юрія Анатолійовича з 15.04.2014 року 
(останній робочий день - 14 квітня 2014 року). Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді Голови 
Правління ПАТ «ПРОФІН БАНК» з 10 червня 2013 року по 14 квітня 2014 
року включно.

Спостережною радою ПАТ «ПРОФІН БАНК» (протокол засідання Спо-
стережної ради б/н від 14.04.2014 року):

- прийнято рішення про призначення виконуючим обов’язки Голови 
Правління ПАТ «ПРОФІН БАНК» з 15 квітня 2014 року Першого Заступ-
ника Голови Правління Дорофєєва Михайла Юрійовича до моменту 
погодження його кандидатури на посаду Голови Правління ПАТ «ПРО-
ФІН БАНК» з Національним банком України та призначення його на 
посаду Голови Правління ПАТ «ПРОФІН БАНК» без додаткового рішен-
ня Спостережної ради ПАТ «ПРОФІН БАНК» з моменту погодження 
кандидатури Дорофєєва Михайла Юрійовича Національним банком 
України. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
призначена на термін дії повноважень Правління Банку. Посадова осо-
ба згоду на розкриття паспортних даних не надала. Посади, які поса-
дова особа обіймала останні 5 років: директора Східного регіону-
начальника відділення №25 ПАТ «Міський комерційний банк»; 
начальника Донецького відділення ПАТ «Банк Національний кредит»; 
заступника Голови Правління банку - керуючого Калінінської філії АКБ 
«Національний кредит».

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

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

2. в. о. Голови правління  ___________  м.Ю. дорофєєв
 (підпис)
 М.П.  16.04.2014

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «БУдІвелЬне УправлІння №813»
2. Код за ЄДРПОУ: 01383865 
3. Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. магнітогорська, будинок  1, 

офіс 302 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 495-82-44
5. Електронна поштова адреса: oaosu813@adb.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://su813.adb.org.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II.текст повідомлення
На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № б/н від 15.04.2014р.) 

було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
1.Звільнено (припинено повноваження) Генерального директора Това-

риства Жежери Анатолія Васильовича (Паспортні дані: СН №039002, ви-
даний Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 28 грудня 1995р.). 
Звільнення Генерального директора Товариства відбулося за рішенням 

Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 15.04.2014р.), згідно з 
поданою заявою за згодою сторін. Посадова особа не володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства. У посадової особи непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді Гене-
рального директора Товариства з 14.05.2013р. по 15.04.2014р.

2. Призначено (обрано) Генерального директора Товариства Шапорева 
Михаила Ивановича (Паспортні дані: № 12 99 034093, выдан ОПВС по об-
служиванию Ленинского района УВД гор. Астрахани, 09.11.1999р., код по-
дразделения 302-077). Призначення Генерального директора Товариства 
відбулося за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 
15.04.2014р.), згідно з поданою заявою. Посадова особа не володіє част-
кою у статутному капіталі Товариства. У посадової особи непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Призначення Генерально-
го директора Товариства відбулося строком на три роки, до 15 квітня 2017 
року (включно), згідно п. 12.1.3. Статуту Товариства. Особа протягом своєї 
діяльності перебувала на посадах: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ІНДАЛ» на посаді Заступника директора з 15.01.2009 по 
11.04.2014р. 

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

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

2. Генеральий директор  ______  Шапорев Михаил Иванович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  15.04.2014 року
 М. П. (дата)
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
«ГранIтна IндУСтрIя 
УКраЇни»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33638482

1.4. Місцезнаходження емітента 01010 м. Київ вул. Суворова, б. 4
1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

050 010 56 72 

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

vatznkifsodr@ca.donbass.com

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

www.giu.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» 

повiдомляє, що котирувальна комiсiя (протокол вiд 14.04.2014 р.) застосу-
вала з 15.04.2014 р. процедуру делiстингу до простих iменних акцiй 
Публiчного акцiонерного товариства «ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ»

Дата делiстингу - 15.04.2014р. 
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Схiдно-Європейська фондова 

бiржа»
Вид ЦП - акцiя 
Номiнальна вартiсть - 0,25 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 119 200 000 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 
100 %.

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя - 22.12.2010 р., № 789/10/1/10, Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - акцiя проста iменна бездокументарної форми випуску.

Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення 
про делiстинг цiнних паперiв емiтента - протокол вiд 14.04.2014 р. 
ПАТ  «Схiдно-Європейська фондова бiржа».

Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, 
та причини їх делiстингу - 15.04.2014 р. цiннi папери будуть виключенi з 
бiржового реєстру у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв емiтента ви-
могам абз.5 пп.4.4 п.4 роздiлу IV Положення про функцiнування фондових 
бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 22.11.2012 р. № 1688 i зареє-
строваного у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.2012 р. за № 2082/22394 та 
абз. 4 i 5 пп5.14.4. Правил АТ «СЄФБ».

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ томчук максим Юрiйович

М.П.

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «ГрУпо-
ва ЗБаГаЧУвалЬна 
фаБриКа «лУГанСЬКа»

2. Код за ЄДРПОУ 32441307
3. Місцезнаходження 92016, Луганська обл., Лутугинський 

район, селище мiського типу 
Бiлорiченський, ВУЛИЦЯ ШКIЛЬНА, 
будинок 168

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0642-34-60-21 0642-34-60-21

5. Електронна поштова 
адреса

lug_gof@ltk.com.ua

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

http://atzvit.com.ua/32441307

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 

змiну складу посадових осiб: директор. 
Дата прийняття рiшення: 15.04.2014 р. 
Змiст рiшення iз зазначенням його пiдстав: звiльнення головного бух-

галтера емiтента на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажан-
ням.

Iнформацiя про посадову особу:
- прiзвище, iм’я та по батьковi: Пiпко Надiя Iванiвна;
- паспортнi даннi: посадова особа не дала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних;
- повна назва посади, з якої звiльнено: головний бухгалтер;

- частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,2720 
вiдсоткiв;

- обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 
пiдставою звiльнення стала заява посадової особи про звiльнення за 
власним бажанням;

- iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини: немає;

- строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 
01.08.2004 р.

Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: директор.

Дата прийняття рiшення: 15.04.2014 р. 
Змiст рiшення iз зазначенням його пiдстав: призначення головного 

бухгалтера емiтента на пiдставi заяви про прийняття на роботу.
Iнформацiя про посадову особу:
- прiзвище, iм’я та по батьковi: Кальченко Алла Юрiївна;
- паспортнi даннi: посадова особа не дала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних;
- повна назва посади, на яку призначено: головний бухгалтер;
- частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,0900 

вiдсоткiв;
- обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

пiдставою призначення стала заява посадової особи про прийняття на 
роботу;

- iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини: немає;

- строк, на який призначено посадову особу: безстроково;
- iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти 

рокiв: iнженер з комерцiйної роботи, економiст першої категорiї, заступ-
ник головного бухгалтера.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Гарус Валерiй Костянтинович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2014

(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про зміни в складі посадових осіб прат «рБУ №3»
Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління 

№3», ЄДРПОУ 05474671, адреса 73027, м.Херсон, вул.Фiлатова, 38, т/ф: 
0552264606, E-mail: rbu3@vatua.com, сайт: rbu3.vatua.com. Загальними 
зборами акціонерів 15.04.14 звільнені особи, які перебували на посадах з 
17.02.11: голова НР Алімов Геннадій Анатолійович, володіє 2,2% акцій; 
члени НР Топчій Валентина Миколаївна, володіє 1,7% акцій; Матушев-
ський Валерій Григорович, володіє 1,9% акцій, ревізор Алімова Лариса Ві-
таліївна, володіє 0,6% акцій. Тим же рішенням обрані на три роки: голова 
НР Алімов Геннадій Анатолійович, попередня посада голова НР; членами 
НР Топчій Валентина Миколаївна, попередня посада член НР; Матушев-
ський Валерій Григорович, попередня посада член НР; ревізором Алімова 
Лариса Віталіївна, попередня посада ревізор. Володіння акціями зазначе-
но вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Ново-
призначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. директор Шолом олександр михайлович.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ПАРФУМ»

2. Код за ЄДРПОУ 01552486
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, Святошин-

ська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-2297 

(044) 490-2298
5. Електронна поштова адреса klyuchnikova.t@agromat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://patparfum.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

Посадова особа, Голова Правлiння Кобець Сергiй Валерiйович володіє 
0% статутного капіталу емітента. Рiшенням Наглядової Ради вiд 15.04.2014 
року звiльнено з посади Голови Правлiння, у зв'язку з закiнченням термiну 
перебування. На данiй посадi працював 3 роки.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Правлiння Семешко Володимир Миколайович 
володіє 0% статутного капіталу емітента. Рiшенням Наглядової Ради вiд 
15.04.2014 року звiльнено з посади члена Правлiння, у зв'язку з закiнченням 
термiну перебування. На данiй посадi працював 3 роки.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Голова Наглядової ради Войтенко Сергiй Володи-
мирович володіє 28.5921% статутного капіталу емітента. Рiшенням за-
гальних зборiв вiд 15.04.2014 року звiльнено з посади Голови Наглядо-
вої ради, у зв'язку з закiнченням термiну перебування. На данiй посадi 
працював 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Тадай Анатолiй Арсенович во-
лодіє 28.5812% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв 
вiд 15.04.2014 року звiльнено з посади Члена Наглядової ради, у зв'язку з 
закiнченням термiну перебування. На данiй посадi працював 3 роки.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Рева Володимир Iванович во-
лодіє 28.5663% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв 
вiд 15.04.2014 року звiльнено з посади Члена Наглядової ради, у зв'язку з 
закiнченням термiну перебування. На данiй посадi працював 3 роки.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Башота Ольга Михайлiвна во-
лодіє 10.0258% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв 
вiд 15.04.2014 року звiльнено з посади Члена Наглядової ради, у зв'язку з 
закiнченням термiну перебування. На данiй посадi працювала 3 роки.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Рушелюк Надiя Петрiвна воло-
діє 3.9945% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв вiд 
15.04.2014 року звiльнено з посади Члена Наглядової ради, у зв'язку з 
закiнченням термiну перебування. На данiй посадi працювала 3 роки.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Голова Ревiзiйної комiсiї Кончиц Iрина Анатолiївна во-
лодіє 0% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв вiд 
15.04.2014 року звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з 
закiнченням термiну перебування. Особисто акцiями товариства не 
володiє. На данiй посадi працювала 3 роки.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Ревiзiйної комiсiї Хассан (Лащенко) Наталiя 
Вiкторiвна володіє 0% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних 
зборiв вiд 15.04.2014 року звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї, у 
зв'язку з закiнченням термiну перебування. Особисто акцiями товариства 
не володiє. На данiй посадi працювала 3 роки.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Голова Правлiння Кобець Сергiй Валерiйович володіє 
0% статутного капіталу емітента. Рiшенням Наглядової Ради вiд 15.04.2014 
року призначено на посаду Голови Правлiння, строком на 3 роки. Попере-
днє мiсце роботи - директор ТОВ «АГРОМАТ-ОРЕНДА» Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Правлiння Семешко Володимир Миколайович 
володіє 0% статутного капіталу емітента. Рiшенням Наглядової Ради вiд 
15.04.2014 року призначено на посаду члена Правлiння, строком на 3 роки. 
Попереднє мiсце роботи - начальник вiддiлу охорони, заступник директо-
ра, директор ТОВ «СПРАВА» . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

Посадова особа, Голова Наглядової ради Войтенко Сергiй Володими-
рович володіє 28.5921% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних 
зборiв вiд 15.04.2014 року та засiдання Наглядової ради вiд 15.04.2014 
року призначено на посаду голови Наглядової ради, строком на 3 роки. 
Попереднє мiсце роботи - генеральний директор ПТК ТОВ «АГРОМАТ» . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Тадай Анатолiй Арсенович 
володіє 28.5812% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних 
зборiв вiд 15.04.2014 року призначено на посаду члена Нагядової Ради, 
строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи - Директор з економiки ПТК 
ТОВ «АГРОМАТ» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Рева Володимир Iванович 
володіє 28.5663% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних 
зборiв вiд 15.04.2014 року призначено на посаду члена Нагядової Ради, 
строком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи -комерцiйний директор ПТК 
ТОВ «АГРОМАТ» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Башота Ольга Михайлiвна во-
лодіє 10.0258% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв 
вiд 15.04.2014 року призначено на посаду члена Нагядової Ради, строком 
на 3 роки. Попереднє мiсце роботи -ПТК ТОВ «АГРОМАТ» директор з 
фiнансових питань . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Член Наглядової ради Рушелюк Надiя Петрiвна во-
лодіє 3.9945% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв 
вiд 15.04.2014 року призначено на посаду члена Нагядової Ради, стро-
ком на 3 роки. Попереднє мiсце роботи -директор зi зв'язкiв iз 
громадськiстю ПТК ТОВ «АГРОМАТ». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Голова Ревiзiйної комiсiї Кончиц Iрина Анатолiївна во-
лодіє 0% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв вiд 
15.04.2014 та засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 15.04.2014 року призначено 
на посаду члена Нагядової Ради, строком на 3 роки. Попереднє мiсце ро-
боти -ПТК ТОВ «АГРОМАТ» начальник Експертно-фiнансового департа-
менту . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа, Член Ревiзiйної комiсiї Хаcсан Наталiя Вiкторiвна во-
лодіє 0% статутного капіталу емітента. Рiшенням загальних зборiв вiд 
15.04.2014 призначено на посаду члена Нагядової Ради, строком на 
3  роки. Попереднє мiсце роботи ПТК ТОВ «АГРОМАТ» аудитор Експертно-
фiнансовго департаменту . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Головний бухгалтер Заремба Iрина Iванiвна володіє 
0% статутного капіталу емітента. Наказом Голови правлiння вiд 15.04.2014р. 
№ 5-К, звiльнено Зарембу Iрину Iванiвну за п. 7 ст. 36 КзПП в зв’язку iз на-
бранням вироку Святошинського районного суду м.Києва вiд 
04.11.2013  року законної сили та вiдбуванням нею покарання в мiсцях по-
збавлення волi. На данiй посадi працювала 3 роки. Має судимiсть за ст.191 
ч.5 Кримiнального кодексу України (корисливий злочин), в зв’язку iз чим i 
була звiльнена. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Посадова особа, Головний бухгалтер Iсаченко Антона Петровича воло-
діє 0% статутного капіталу емітента. Наказом Голови правлiння вiд 
15.04.2014р. № 6-К призначено на посаду Головного бухгалтера, безстро-
ково. Попереднє мiсце роботи бухгалтер, старший бухгалтер, провiдний 
бухгалтер ПТК ТОВ «Агромат» . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

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

Голова правлiння  Кобець Сергiй валерiйович

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «парфУм»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«СХІдно-європейСЬКа фондова 

БІрЖа»
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 
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА 
БІРЖА», 35524548, вул. Боженка, буд. 86, 
літ.»И», м. Київ, 03680, (044) 200-09-70

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

15.04.2014

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

www.eese.com.ua/ua/accounting/repyears

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-
фінанси», 34619277. 

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

16.03.2013 р. відбулися чергові загальні збори. Кворум 
зборів: 99,969% до загальної кількості голосів. Збори 
розглянули порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Звіт Ради директорів про результати фінансово-
господарської діяльності у 2012р.
3. Звіт ревізора Товариства за 2012 р.
4. Звіт Біржової ради за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 
р.
6. Припинення повноважень Біржової ради та обрання членів 
Біржової ради.
Загальні збори акціонерів заслухали, обговорили і затверди-
ли звіт Ради директорів про результати фінансово-
господарської діяльності у 2012 р. рік, звіт Біржової ради та 
ревізора, річний звіт та баланс Товариства. Збори на 
пропозицію акціонера, що володіє понад 10% голосів 
емітента, припинили повноваження Біржової ради та обрали 
новий склад Біржової ради Товариства.

6. Інформація про дивіденди
Опис За результатами звітного та попереднього років Рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалося. Згідно абз.2 п.1 
ст.21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не 

підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

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

звітний попере-
дній

Усього активів 51014 51080
Основні засоби (за залишковою вартістю) 168 183
Довгострокові фінансові інвестиції 47436 48849
Запаси 27 18
Сумарна дебіторська заборгованість 3302 1974
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 53
Власний капітал 50041 50040
Статутний капітал 50000 50000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41 40
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 973 1040
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.) 1000000 1000000
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

Генеральний директор  м.м.марчук

приватне аКцIонерне товариСтво 
фIрма «лIСова»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ФIРМА «ЛIСОВА», 
31457819, ВУЛ. ТЕОДОРА 
ДРАЙЗЕРА, 1, М.КИЇВ, Деснян-
ський, 02217, 044 547-58-00

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

17.04.2014

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

31457819.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. 
Інфор-
мація 
про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
11.03.2013  року. Кворум зборів: 94,94% до загальної кількості 
голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та 
затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт Директора Товари-
ства про результати господарської діяльності у 2012 р. 3. Звіт 
Наглядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізора Товариства. 
5.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядо-
вої ради, Директора та Ревізора Товариства. 6. Розподіл при-
бутку Товариства за підсумками 2012 р. 7. Затвердження річно-
го звіту Товариства за 2012 р. 8. Визначення основних напрямків 
діяльності Товариства у 2013 р. Пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного: Обрали Голову, 
Секретаря зборiв, Лiчильну комiсiю, затвердили регламент За-
гальних зборiв акцiонерiв; затвердили Звiт Голови Правлiння 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк; 
затвердили Звiт Наглядової Ради; затвердили Звiт Ревiзора То-
вариства за 2012 рiк; дивiденди за 2012 р. вирiшили не плати-
ти, прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної 
бази; визначили основні напрямки діяльності Товариства у 
2013р.

6. Інформація про дивіденди. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
11.03.2013 р. (протокол №11/03 вiд 11.03.2013 р.), дивiденди за 2012 р. 
не виплачувались, а прибуток направлено на матерiально-технiчний 
розвиток. Рішення про виплату дивідендів за звітний рік буде прийнято 
на чергових загальних зборах акціонерів.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 22480 22351
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15760 15294
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 321 303
Сумарна дебіторська заборгованість 154 942
Грошові кошти та їх еквіваленти 5652 5174
Власний капітал 22095 22048
Статутний капітал 14072 14072
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8023 7976
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 385 303
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0,01

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

0 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 56289200 56289200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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річна інформація емітента цінних паперів 

тов «фаКторинГ фІнанС»
(код за єдрпоУ 36125262, адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксагансько-

го, 120, 1-й поверх, група нежитлових приміщень №2)
І. основні відомості про емітента

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

ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» , 
36125262, вул. Саксаганського, 
120, 1-й поверх, гнп №2, м. Київ, 

01033, (044) 498 37 89
2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

17 квітня 2014 року

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

www.factoring-finance.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Актив-Аудит», 30785437

5. Інформація про загальні збори – Інформація відсутня, підприємство 
не являється акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди. – Інформація відсутня, підприємство не 
являється акціонерним товариством.

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

звітний попе-
редній

Усього активів, тис грн. 246730 79834
Основні засоби (за залишковою вартістю), тис грн. 45 35
Довгострокові фінансові інвестиції, тис грн. 835 0
Запаси, тис грн. 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість, тис грн. 37 2242
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис грн. 115000 0
Власний капітал, тис грн. 15717 18921
Статутний капітал, тис грн. 22000 22000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) , тис грн. -6481 -3240
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, тис грн. 47751 13335
Поточні зобов'язання і забезпечення, тис грн. 183262 47578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість, тис грн. 

29146 50000

 у відсотках від статутного 
капіталу 

132,48 227,27

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

30984 48716

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкова-

ному виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «еКСпо 
нафта продУКт»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35637061

1.4. Місцезнаходження емітента 83087 м. Донецьк площа 
Бакинських Комiсарiв, б. 6

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 202 63 03 

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

vateksponafta@ca.donbass.com

1.7. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації 

www.expo-nafta-produkt.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» 

повiдомляє, що котирувальна комiсiя (протокол вiд 14.04.2014 р.) застосу-
вала з 15.04.2014 р. процедуру делiстингу до простих iменних акцiй 
Публiчного акцiонерного товариства «ЕКСПО НАФТА ПРОРДУКТ»

Дата делiстингу - 15.04.2014р. 
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Схiдно-Європейська фондова 

бiржа»
Вид ЦП - акцiя 
Номiнальна вартiсть - 0,25 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 117 986 324 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 
100 %.

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя - 26.11.2007 р., № 38/05/1/07, Державна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - акцiя проста iменна бездокументарної форми випуску.

Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення 
про делiстинг цiнних паперiв емiтента - протокол вiд 14.04.2014 р. 
ПАТ  «Схiдно-Європейська фондова бiржа».

Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, 
та причини їх делiстингу - 15.04.2014 р. цiннi папери будуть виключенi з 
бiржового реєстру у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв емiтента ви-
могам абз.5 пп.4.4 п.4 роздiлу IV Положення про функцiнування фондових 
бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 22.11.2012 р. № 1688 i зареє-
строваного у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.2012 р. за № 2082/22394 та 
абз. 4 i 5 пп5.14.4. Правил АТ «СЄФБ».

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________ лубенець олександр анатолiйович

М.П.

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

приватне аКцІонер-
не товариСтво 
«СІнєГа», код ЄДРПОУ 
14279997, вул. Гончарова, 21, 
м. Київ, Шевченківський, 03062, 
Україна, (044) 443-00-12

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

16.04.2014 р.

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

www.sinega.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська 
фірма «Універсал-Аудит», код 
ЄДРПОУ 22890033

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 17,4 17,4
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 11,2 12,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,2
Власний капітал 16,4 16,4
Статутний капітал 18,8 18,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-2,4 -2,4

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 1
Чистий прибуток (збиток) 0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
2. Код за ЄДРПОУ 23226362
3. Місцезнаходження 25015 м. Кіровоград проспект Комуністичний, 15
4. Міжміський код, телефон та факс (0522) 35 82 13 (0522) 35 82 13
5. Електронна поштова адреса oukp01@kiroe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.kiroe.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi. Федорко Анастасiя Микола-
ївна має у власностi 5 акцiй,0.000004 % до Статутного капiталу Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має. Голова Ревiзiйної комiсiї, Федорко Анастасiя Миколаївна перебува-
ла на зазначенiй посадi з березня 2011 року. Фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. З моменту реєстрацiї нової редакцiї Стату-
ту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕР-
ГО» припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повно-
му складi.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi. Азарова Ірина Олегівна має 
у власностi 5 акцiй,0.000004 % до Статутного капiталу Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Член Ревiзiйної комiсiї, Азарова Ірина Олегівна перебувала на зазначенiй 
посадi з березня 2011 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. З моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» припинити по-
вноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi. Антонова Наталія Анатоліїв-
на має у власностi 2 акцiї,0.00000168 % до Статутного капiталу Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має. Член Ревiзiйної комiсiї, Антонова Наталія Анатоліївна перебувала 
на зазначенiй посадi з березня 2011 року. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. З моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному 
складi.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. Cпектор 
Михайло Йосипович має у власностi 5 акцiй, 0.000004 % до Статутного 
капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Голова Наглядової ради, Cпектор Михайло 
Йосипович, перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. VS Energy 
International N.V. (ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕШНЛ Н.В.) має у власностi 99 079 
191 акцiй, 82.9976 % до Статутного капiталу Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член 
Наглядової ради, VS Energy International N.V. (ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕШНЛ 
Н.В.) перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. «ВС 
Енерджi Iнтернейшнл Україна» має у власностi 5 137 116 акцiй, 4.3033 % до 
Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

Член Наглядової ради, «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» перебував 
на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. Глазова 
Ольга Валеріанівна має у власностi 5 акцiй, 0.000004 % до Статутного 
капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Член Наглядової ради, Глазова Ольга Валері-
анівна, перебувала на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. Зоммер 
Анатолій Еммануїлович має у власностi 5 акцiй, 0.000004 % до Статутного 
капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа не має. Член Наглядової ради, Зоммер Анатолій Ем-
мануїлович, перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2013 року. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. Колесник 
Олег Миколайович не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член 
Наглядової ради, Колесник Олег Миколайович, перебував на зазначенiй 
посадi з квiтня 2013 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про дострокове припинення по-
вноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. Куєвда 
Микола Валерійович не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член 
Наглядової ради, Куєвда Микола Валерійович, перебував на зазначенiй 
посадi з квiтня 2013 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Антонової Наталiї Анатолiївни. Посадова 
особа обрана на 3 роки, відповідно до «Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2014р. -ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна», головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Антонова Наталiя 
Анатолiївна має у власностi 2 акцiї Товариства. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Шмат Катерини Петрівни. Посадова особа 
обрана на 3 роки, відповідно до «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2010р. -ТОВ «Інвестиційна Ін-
жирінгова компанія «КРЕДО». З 2010р. по 2014р. –ТОВ «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна», фахівець відділу тендерного супроводження і 
аналізу цін в економічному департаменті. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Шмат Катерина 
Петрівна не має у власностi акцiй Товариства. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Онищука Олександра Адамовича. Посадова 
особа обрана на 3 роки, відповідно до «Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2013р. – Українсько – іта-
лійське спільне підприємство у формі Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Венето», директор фінансовий. З 2013р. по 2014р. – Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», 
головний фахівець економічного департаменту. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Онищук Олександр 
Адамович не має у власностi акцiй Товариства. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї дiйснi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства Маслової-Левченко Марини Анатоліївни. 
Посадова особа обрана на 3 роки, відповідно до «Положення про 
Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2014р. 
– Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл 
Україна», провідний фахівець департаменту корпоративних відносин та 
приватизації. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Маслова-Левченко Марина Анатоліївна не має 
у власностi акцiй Товариства. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi 
з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕ-
НЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Бужор Аліси Юріївни. Посадова особа обрана на 3 роки, 
відповідно до «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕ-
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НЕРГО». 2009р. ТОВ «Юридична фірма «Укрправо», помічник юрискон-
сульта. З 2009р. по 2014р. – ТОВ «Юридична фірма «Укрправо», провід 
юрисконсульт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини по-
садова особа не має. Бужор Аліса Юріївна не має у власностi акцiй Товари-
ства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. По-
вноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової 
ради Товариства Cпектора Михайла Йосиповича. Посадова особа обрана 
на 3 роки, відповідно до «Положення про Наглядову раду ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2014р. – займав посаду Голови Наглядової 
ради ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Cпектор Михайло Йосипович 
має у власностi 5 акцiй Товариства. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-

токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової 
ради Товариства VS Energy International N.V. (ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕШНЛ 
Н.В.). Посадова особа обрана на 3 роки, відповідно до «Положення про На-
глядову раду ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. VS Energy International 
N.V. (ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕШНЛ Н.В.) має у власностi 99 079 191 акцiй 
Товариства.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової 
ради Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi 
Iнтернейшнл Україна». Посадова особа обрана на 3 роки, відповідно до 
«Положення про Наглядову раду ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Укра-
їна» має у власностi 5 137 116 акцiй Товариства.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
(Протокол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом На-
глядової ради Товариства Куєвди Миколи Валерійовича. Посадова осо-
ба обрана на 3 роки, відповідно до «Положення про Наглядову раду ПАТ 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2014р. - Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Старший 
Віце-Президент. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни посадова особа не має. Куєвда Микола Валерійович не має у власностi 

акцiй Товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової 
ради Товариства Глазової Ольги Валеріанівни. Посадова особа обрана на 3 
роки, відповідно до «Положення про Наглядову раду ПАТ «КІРОВОГРАДО-
БЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2014р. – займала посаду члена Наглядової ради 
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Глазова Ольга Валеріанівна має 
у власностi 5 акцiй Товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової 
ради Товариства Колесника Олега Миколайовича. Посадова особа обрана 
на 3 роки, відповідно до «Положення про Наглядову раду ПАТ «КІРОВО-
ГРАДОБЛЕНЕРГО». З 2009р. по 2014р. – ПАТ»УІФК», заступник генераль-
ного директора з фінансового інвестування. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Колесник Олег Ми-
колайович не має у власностi акцiй Товариства. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (Про-
токол вiд 11.04.2014р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової 
ради Товариства Луценка Івана Васильовича. Посадова особа обрана на 3 
роки, відповідно до «Положення про Наглядову раду ПАТ «КІРОВОГРАДО-
БЛЕНЕРГО». 2009 – ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», начальник 
відділу технічного аудиту департаменту технічної політики, 2010 – в.о. Ди-
ректора департаменту технічної політики, 2011-2014рр. – Директор депар-
таменту технічної політики. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. Луценко Іван Васильович не має у власностi 
акцiй Товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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 ________ Стрюченко о.м.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 14.04.2014

(дата) 

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «ГотелЬно- 

роЗваЖалЬний КомплеКС «Столиця»
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 «ГОТЕЛЬНО- 
РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«СТОЛИЦЯ», 32588614, проспект 
Возз'єднання, 15, кiм. 710, м.Київ, 
Днiпровський, 02160, (044)-206-25-64

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

17.04.2014

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

www.32588614.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
 найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 130885,2 116087,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4053,6 3944,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 0,2
Власний капітал -42746,5 -42379,7
Статутний капітал 6826,8 6826,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -49573,3 -49206,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 123271,2 123271,2
Поточні зобов’язання і забезпечення 50360,5 35195,7
Чистий прибуток (збиток) -366,8 -614

приватне аКцIонерне товариСтво 
«енерГIя-IнвеСт»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГIЯ-IНВЕСТ», 
24220539, провулок Тбiлiський, 4/10, 
м.Київ, Шевченкiвський р-н, 01135, 
044-238-97-36

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

17.04.2014

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

www.energia-invest.emit.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
 найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 747 760,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 396 396
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 349,1 347,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 2,1
Власний капітал 744,8 759,1
Статутний капітал 6820,1 6820,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6075,3 -6061
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 2,2 1,7
Чистий прибуток (збиток) -14,3 -10019,6
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКий наУКово-доСлІдний 

проеКтно-виШУКУвалЬний ІнСтитУт 
пІдприємСтв м’яСноЇ І молоЧноЇ 

промиСловоСтІ «УКрндІм’яСомолпром»
річна інформація емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРНДІМ’ЯСОМОЛПРОМ», 00419288, 
проспект Возз'єднання, 15, м.Київ, 
Дніпровський р-н, 02160, 550-60-31

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

17.04.2014

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

www.00419288.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 30573 27465
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5838 5982
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12 8
Сумарна дебіторська заборгованість 15530 9583
Грошові кошти та їх еквіваленти 9092 11493
Власний капітал 30252 26761
Статутний капітал 22418 22418
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7400 3909
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 321 704
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

3,89 3,68

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

3,89 3,68

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 896720 896720
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

вIдКрите аКцIонерне товариСтво 
«ХлIБ Києва»

річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

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

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХЛIБ КИЄВА», 33154039, 
вул. Межигiрська, буд. 83, м. Київ, 
Подільський район, Київська область, 
04080, Україна, 044 206-72-87

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

17.04.2014

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

http://www.khlebkieva.com/

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Євроаудит», 30437318

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Чергові загальні збори акціонерів в звітному році не 
скликалися та не проводилися. Причини, чому загальні 
збори не відбулися: чергові загальні збори акціонерів не 
скликались через скрутне фінансове становище Товари-
ства. Позачергові загальні збори акціонерів в звітному році 
не проводилися та не скликалися.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось у зв’язку з непроведенням загальних зборів 
акціонерів.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 154061 150737
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 141740 141740
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4497 1904
Грошові кошти та їх еквіваленти 7824 205
Власний капітал 153076 150382
Статутний капітал 149016 149016
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4060 1366
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 985 355
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,02 0

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

0,02 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 149015568 149015568
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ГороХIвСЬКий цУКровий Завод» 

рІЧна ІнформацІя 
за 2013 рік

І. основні відомості про емітента
1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Горохiвський цукровий завод», 45744, Україна, Волинська обл., 
Горохiвський р-н, смт. Мар’янiвка, Незалежностi, 13

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2014.

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

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудит не проводився. 

5. Інформація про загальні збори: не проводились
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 184712 317164
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1037 106440
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14757 15372
Сумарна дебіторська заборгованість 152776 152761
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 14
Власний капітал -24063 14256
Статутний капітал 8985 8985
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -45765 -7446
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 100473 210755
Поточні зобов'язання і забезпечення 108302 92153
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 35940120 35940120
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«БлаГо»- СтраХова КомпанIя»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЛАГО»- СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ», 21134124, вул.  Інститут-
ська, буд. 18, м. Київ, Печерський, 
01021, 044 253-84-84

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

17.04.2014

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

21134124.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 4258 4349
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1916 1921
Довгострокові фінансові інвестиції 984 984
Запаси 7 8
Сумарна дебіторська заборгованість 4 162
Грошові кошти та їх еквіваленти 1347 1247
Власний капітал 4242 4167
Статутний капітал 11200 11200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8187 -8262
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5 108
Поточні зобов’язання і забезпечення 11 74
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1,34 -195,86
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1,34 -195,86

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 56000 56000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УКраЇнСЬКий IнСтитУт по проеКтУваннЮ 
пIдприємСтв оБоронноЇ промиСловоСтI 
та маШиноБУдУвання «УКрпромпроеКт»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ ПIДПРИЄМСТВ 
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТI ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМ-
ПРОЕКТ», 25399701, 
пров. Тбiлiський, 4/10, м. Київ, 
ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ р-н, 01135, 
Україна, 044-236-09-50

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

17.04.2014

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

www.ukrpromproekt.emit.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12727,4 14540,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3096,6 2927,7
Довгострокові фінансові інвестиції 3004,9 3004,9
Виробничі запаси 83,4 296,8
Сумарна дебіторська заборгованість 6229,7 7921,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 4,6
Власний капітал 7682,7 9132,3
Статутний капітал 32056,3 32056,3
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-24654,5 -23509,4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4745,1 5015,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 156,2 393,3
Чистий прибуток (збиток) -1145,1 -697,7

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«УКрСоцБанК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «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 викорис-
товується 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 звiльнення 

за угодою сторiн (наказ № 1197-п вiд 11 квiтня 2014 р.) 11 квiтня 

2014 року члена Правлiння Банку, директора департаменту комплаєн-
су, вiдповiдального працiвника за вжиття заходiв щодо запобiгання 
легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, Бе-
режного Олексiя Миколайовича (паспортнi данi: Серiя СО № 650090, 
виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02 серпня 2001 р.). 
Пiдставою є заява Бережного О.М., угода про припинення трудового 
договору вiд 10 квiтня 2014 р.

Бережний Олексiй Миколайович часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє. Членом Правлiння Банку став на пiдставi рiшення 
Спостережної Ради Банку вiд 11 вересня 2012 р. (протокол № 16). Бе-
режний Олксiй Миколайович непогашеної судимостi за злочини, 
вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської 
дiяльностi, службової дiяльностi не має.

Замiсть Бережного Олексiя Миколайовича нiкого на посаду не при-
значено.

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 Г. Камелi
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2014
(дата)
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приватне аКцIонерне товариСтво «ГалС-К»
річна інформація емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГАЛС-К», 31566427, вул. 
Вокзальна, буд. 3, кв. 3, м. Прилуки, 
Прилуцький р-н, Чернiгiвська область, 
17500, Україна, 045 522-84-71

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

17.04.2014

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

31566427.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
12.04.2013  року. Кворум зборів: 91,3334% до загальної кіль-
кості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної 
комісії та затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт Голови 
Правління Товариства про результати господарської діяльності 
у 2012 р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізора 
Товариства. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
тів Наглядової ради, Голови Правління та Ревізора Товариства. 
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2012 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. 8. Визна-
чення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 р. 
9.  Продовження повноважень Правління Товариства. 10. Про 
припинення повноважень ревізора Товариства. 11. Обрання 
ревізора Товариства. 12. Затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: Довжок В.Є., Вайспапір В.А. Результати 
розгляду питань порядку денного: Обрали голову та секретаря 
зборів, лічильну комісію та затвердили регламент Зборів. За-
твердили звіт Наглядової ради, Голови Правління та Ревізора 
Товариства. Розподілили прибуток Товариства за підсумками 
2012 р. Затвердили річний звіт Товариства за 2012 р. Визна-
чили основні напрямки діяльності Товариства у 2013 р. Продо-
вжили повноваження правління Товариства. Припинили по-
вноваження та обрали ревізора Товариства.
Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. 

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 
21.06.2013 року. Кворум зборів: 91,3334% до загальної кількос-
ті голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної ко-
місії та затвердження регламенту Зборів. 2. Зміна складу 
Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали пропозиції 
до переліку питань порядку денного: Вайспапір В.А., Євстра-
тов М.А. Особа, що ініціювала проведення позачергових за-
гальних зборів: Голова наглядової ради. Результати розгляду 
питань порядку денного: Обрали голову та секретаря зборів, 
лічильну комісію та затвердили регламент Зборів. Змінили 
склад Наглядової ради Товариства.

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 привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

1500000 0 1500000 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

1000 0 1000 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 1500000 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

21.04.2014 01.01.2013 22.04.2013 01.01.2012

Дата виплати 
дивідендів

25.04.2014 31.12.2013 26.04.2013 31.12.2012

Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 11.04.2014 р. 
прийнято рішення про виплату дивідендів. Розмiр дивiдендiв, що 
виплачується iз розрахунку на 1 акцiю, складає 1000 грн. Дата 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
21.04.2014р. Дата початку виплати дивідендів: 25.04.2014р.
Розмір виплати дивідендів: 1000 грн. на одну акцію. Порядок виплати 
дивідендів: виплата дивідендів проводиться виключно грошовими 
коштами. Строк виплати дивідендів: з 25.04.2014р. по 25.10.2014р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2013 р. 
прийнято рішення про виплату дивідендів. Розмiр дивiдендiв, що 
виплачується iз розрахунку на 1 акцiю, складає 1000 грн. Дата скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
22.04.2013р. Дата початку виплати дивідендів: 26.04.2013р. Розмір 
виплати дивідендів: 1000 грн. на одну акцію. Порядок виплати диві-
дендів: виплата дивідендів проводиться виключно грошовими ко-
штами. Строк виплати дивідендів: з 26.04.2013р. по 26.10.2013р.

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

звітний попередній
Усього активів 66721 58325
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 34189 32117
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 26466 25931
Грошові кошти та їх еквіваленти 6066 277
Власний капітал 61716 58323
Статутний капітал 150 150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 61529 58136
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5005 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3262 2824,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

3262 2824,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1500 1500
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд 

недиверСифІКованоГо видУ 
ЗаКритоГо типУ «титанІУм-ІнвеСт» 

(ідентифікаційний код 35570353, код ЄДРІСІ 1321002)  
(надалі — «Товариство»)

Ліквідаційна комісія Товариства повідомляє, що 14 квітня 2014 року 
загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕР-
СИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ТИТАНІУМ-ІНВЕСТ» 
(Протокол № 11 від 14.04.2014 року) було прийнято рішення про до-
бровільне припинення діяльності Товариства до закінчення строку та 
за згодою всіх акціонерів Товариства, згідно п. 9.1 Регламенту Това-
риства та п. 5 розділу ІІ Положення про порядок припинення корпора-
тивного інвестиційного фонду, затвердженого Рішення НКЦПФР 
№2606 від 19.11.2013 р.

порядок та строк пред’явлення кредиторами вимог до 
товариства:

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

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквіда-
ційної комісії за місцезнаходженням Товариства із додаванням докумен-
тів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно 
оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затверджен-
ню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформлен-
ням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією 
рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквіда-
ційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в 
письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Товариства: 03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 30, тел. (044) 246-68-41. 
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕ-
ВОН», (код ЄДРПОУ 30780664), повідомляє про скликання чергових за-
гальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 травня 2014 року за адре-
сою: Україна, м. Київ, вул. Городецького, 10, 2-й поверх, офіс № 3.

початок зборів об 11 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів починається о 10:00 год. 20.05.2014 р.
Реєстрація акціонерів закінчується о 10:45 год. 20.05.2014 р.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі 

документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціоне-
рів  — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складено станом на 14.05.2014 року.

перелік питань,  
що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови і Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних 

зборів акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік і прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ре-
візійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності 
в 2013 році.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
10. Затвердження положення про Збори Акціонерів ПРАТ «ДЕВОН».
11. Затвердження положення про Наглядову раду ПРАТ «ДЕВОН».
12. Затвердження положення про Правління ПРАТ «ДЕВОН».
13. Затвердження положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ДЕВОН».
14. Вибори Ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН».
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що стосу-

ються загальних зборів, у робочий час з 10.00 до 17.00 год. щоденно (крім 
вихідних та святкових днів) до 20.05.2014 р. за адресою: м. Київ, 
вул.  Московська, 43/11, 3-й поверх, оф.11, ПРАТ «ДЕВОН», а в день про-
ведення загальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальна за на-
дання документів завідуюча канцелярією — Шпота О.С.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються до 
30.04.2014 р. включно, а щодо кандидатів до складу органів товари-
ства  — до 13.05.2014 р. в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, 
вул.  Московська, 43/11, офіс 11, ПРАТ «ДЕВОН».

Голова наглядової ради  Галустян Г.р.

приватне аКцІонерне товариСтво «девон»

річна інформація емітента 

прат пмЗЗ
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Полтавський монтажно-заготiвельний завод», 13936000, 36009, м.Пол-
тава, вул.Зiнькiвська, 52 (0532) 61-18-62.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 07.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http:// 13936000.smida.gov.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судово-економiчної 
експертизи та аудиту», 23561178. 

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів 
відбулися 05.04.2013р. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 
2.  Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури 
та регламенту. 3. Звіти Директора, наглядової ради і ревізора про підсум-
ки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. , їх затвер-
дження та прийняття рішення за наслідками розгляду. 4. Затвердження 
річної фінансової звітності за 2012р. та порядку покриття збитку. Пропо-
зицій до переліку питань порядку денного не надходило. Всі питання по-
рядку денного розглянуті та ухвалені. Позачергові збори акціонерів відбу-
лися 20.12.2013р. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії 
позачергових загальних зборів. 2.Обрання Голови та Секретаря 
зборів,затвердження процедури та регламенту зборів. 3.Про вчинення 
значного правочину. 4.Про попереднє схвалення значних правочинів. 
5.  Про внесення змін до статуту Товариства. Особа, що ініціювала За-
гальні збори — Наглядова рада. Пропозицій до переліку питань порядку 
денного не надходило. Всі питання порядку денного крім 5-го розглянуті 
та ухвалені. П'яте питання зняте з обговорення.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1614.8 1735.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1596.6 1402.6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14 14.1
Сумарна дебіторська заборгованість 1.2 29.2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 10.1
Власний капітал 1415.8 1490
Статутний капітал 34 34
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-415.5 -341.3

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 199 245.9
Чистий прибуток (збиток) -88.2 -76.2

приватне аКцIонерне товариСтво 
«УКрпромтеХСервIС»

річна інформація емітента прат «Укрпромтехсервіс» за 2013 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Укрпромтехсервiс»; 05519043; 37300, Полтавськаобл., 
м.Гадяч, вул.Лохвицька,30; (05354)21634,

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2014р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http:// 05519043.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності:Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Полтавське бюро судово-економiчної експертизи 
та аудиту», 23561178 

5. Інформація про загальні збори : чергові загальні збори проведе-
ні 10.04.2013р.. Порядок денний:1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Об-
рання голови i секретаря загальних зборiв, затвердження процедури 
та регламенту.3.Звiти: Директора, наглядової ради i Ревiзора про 
пiдсумки фiнансово — господарської дiяльностi товариства за 2012р. 
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та порядку розподiлу 
прибутку.4.Затвердження рiшень директора i наглядової ради.5.Про 
надання повноважень Директору на вчинення значних правочинiв.
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило.Всi 
питання порядку денного розглянутi та ухваленi.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 943.4 1382.8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 313.2 353
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 67.1 284.3
Сумарна дебіторська заборгованість 466.3 547.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 96.8 197.8
Власний капітал 789.9 1119.9
Статутний капітал 290.4 290.4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

0 330

Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 153.5 262.9
Чистий прибуток (збиток) 328.5 38.2
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повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

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

«Спецлісмаш»; 2.Код за ЄДРПОУ — 00991315; 3. Місцезнаходжен-
ня  -37500, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Садова, 9; 4. Міжміський код, 
телефон та факс -(05361) 53290/55796; 5.Електронна поштова адре-
са  -00991315@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації — 
http://00991315.smida.gov.ua; 7.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог глави 1 розділу IІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу III цього положення -Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II.текст повідомлення
ПАТ «Спецлісмаш» повідомляє, що 15.04.2014р. рішенням загаль-

них зборах акціонерів товариства (протокол № 1) звільнені: голова на-
глядової ради — Макаренко Катерина Олексіївна, паспорт КО № 043298 
вид. 24.01.2000р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй  обл., 
володіє 20,02% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді з 
05.04.2011р.; член наглядової ради — Назаренко Юрій Васильович, 
паспорт КО № 550749 вид. 28.03.2004р. Лубенським МРВ УМВС Украї-
ни в Полтавськiй областi, володіє 20,018% в СК, перебував на посаді з 
05.04.2011р.; член наглядової ради — Чеверда Олександр Михайло-
вич, паспорт серії КН № 968980 вид.21.12.1999р. Лубенським МРВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,93% в СК, перебував на 
посаді з 05.04.2011р.; голова ревізійної комісії — Січова Тетяна Іванів-
на, паспорт серії КН № 495801 вид.10.10.1997р. Лубенським МРВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,002 % в СК, перебувала на 
посаді з 05.04.2011р.; член ревізійної комісії — Назаренко Валентина 
Василівна, паспорт КН № 588931 вид. 26.02.1998р. Лубенським МРВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,019% в СК, перебував на 
посаді з 05.04.2011р.; член ревізійної комісії — Ісаєва Лідія Іванівна, 
паспорт серії КН № 388225 вид.07.05.1997р. Лубенським МРВ УМВС 
України в Полтавськiй обл., володіє 0,004% в СК, перебувала на посаді 
з 05.04.2011р.; обрані: член наглядової ради — Макаренко Катерина 
Олексіївна, паспорт КО № 043298 вид. 24.01.2000р. Лубенським МРВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 20,02% в статутному капіталі 
емітента, перебувала на посаді голови наглядової ради ПАТ «Спецліс-
маш»; член наглядової ради — Назаренко Юрій Васильович, паспорт 
КО № 550749 вид. 28.03.2004р. Лубенським МРВ УМВС України в 
Полтавськiй областi, володіє 20,018% в СК, перебуває на посаді 
інженера-технолога ПАТ «Спецлісмаш»; член наглядової ради — Біхо-
вець Іван Федотович, паспорт серії КН № 217923 вид.06.09.1996р. Лу-
бенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 20,67% в СК, 

перебував на посаді голови правління ПАТ «Спецлісмаш».; голова ре-
візійної комісії — Січова Тетяна Іванівна, паспорт серії КН № 495801 
вид.10.10.1997р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 0,002 % в СК, перебуває на посаді інженера з охорони праці 
ПАТ «Спецлісмаш»; член ревізійної комісії — Назаренко Валентина Ва-
силівна, паспорт КН № 588931 вид. 26.02.1998р. Лубенським МРВ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,019% в СК, перебуває на 
посаді директора ТОВ «Самшит-Агро»; член ревізійної комісії — Ісаєва 
Лідія Іванівна, паспорт серії КН № 388225 вид.07.05.1997р. Лубенським 
МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,004% в СК, перебува-
ла на посаді члена ревізійної комісії ПАТ «Спецлісмаш». Посадові осо-
би обрані терміном на три роки.

Рішенням засідання наглядової ради ПАТ «Спецлісмаш» від 
15.04.2014р. (протокол № 1) обрано терміном на три роки: голова на-
глядової ради — Макаренко Катерина Олексіївна, паспорт КО № 043298 
вид. 24.01.2000р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 20,02% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді 
голови наглядової ради ПАТ «Спецлісмаш»; звільнені: голова прав-
ління- Назаренко Василь Іванович, паспорт КН № 721412 
вид.23.02.1998р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 0,007% в СК, перебував на посаді з 05.04.2011р.; член правлін-
ня — Біховець Володимир Іванович, паспорт серії КН № 217640 
вид.02.09.1996р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 0,011% в СК; перебував на посаді з 05.04.2011р.; член правлін-
ня — Назаренко Віталій Васильович, паспорт серії КО № 215412 
вид.08.06.2001р. Лубенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 0,011% в СК, перебував на посаді з 05.04.2011р.; обрані термі-
ном на три роки: голова правління- Назаренко Василь Іванович, пас-
порт КН № 721412 вид.23.02.1998р. Лубенським МРВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,007% в СК, перебував на посаді голови 
правління ПАТ «Спецлісмаш»; член правління — Біховець Володимир 
Іванович, паспорт серії КН № 217640 вид.02.09.1996р. Лубенським 
МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,011% в СК; перебуває 
на посаді еколога ПАТ «Спецлісмаш»; член правління — Назаренко 
Віталій Васильович, паспорт серії КО № 215412 вид.08.06.2001р. Лу-
бенським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,011% в СК, 
перебуває на посаді в.о.начальника планово-економічного відділу 
ПАТ  «Спецлісмаш».

Звільнені та обрані посадові особи не мають непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини. 

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

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

2. Голова правління (підпис) в.І.назаренко  15.04.2014 року

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «СпецлІСмаШ»

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «титан-ЗБерIГаЧ»

річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Титан-Зберiгач», 
35430303м. Київ , Голосiївський, 
01033, Київ, Саксаганського,36В, 
5-й поверх 0444986467,

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

17.04.2014

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

http://www.t-zberigach.kiev.ua

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди 
. 

Протягом звітного року рішення 
щодо виплати дивідендів не 
приймалося. 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 191869 312622
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 5
Довгострокові фінансові інвестиції 13300 13917
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 4430 92819
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 22
Власний капітал 30185 39128
Статутний капітал 7000 7000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23185 32128
Довгострокові зобов’язання 15000 25000
Поточні зобов’язання 146684 248494
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«СУмиГоСптовари»

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 ТОВАРИ-
СТВО «СУМИГОСПТОВАРИ»

2. Код за ЄДРПОУ 01552865
3. Місцезнаходження 40007, м.Суми, Лiнiйна,24
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)334310, (0542)335382
5. Електронна поштова адреса Zat_01552865@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://01552865.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СУМИГОСПТОВАРИ» прийняте рішення (протокол 
№1/2014 від 14 квітня 2014 року) про припинення Товариства шляхом його 
перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СУМИГОСПТОВАРИ» та обрання Комісії з припинення (реорганізації), у 
зв’язку з чим відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме: 

1. Обрано Комісію з припинення (реорганізації) у складі 3 (трьох) осіб, а 
саме:

- Голова Комісії — Римар Ірина Миколаївна (паспорт МА 253459 виданий 
Ковпаківським РВСМУ УМВС Україна в Сумській області 07.02.1997 ), що не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рі-
шення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання 
Комісії з припинення (реорганізації). Термін обрання Головою комісії з припи-
нення (реорганізації) — до закінчення процедури припинення шляхом пере-
творення. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: регіо-
нальний менеджер оптових продаж ювелірних виробів ТОВ «Мир», 
регіональний менеджер оптових продаж ювелірних виробів ТОВ «Моріон», 
Директор ТДВ «ЗАРІЧНИЙ ПРОДТОРГ», Голова правління ПАТ «СУМИГОСП-
ТОВАРИ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- член Комісії — Павленко Олена Олександрівна (паспорт МВ 429748 ви-
даний Зарічним РВ СМУ РУМВС України в Сумській області 13.01.2010), що не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішен-
ня — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання Комісії 
з припинення (реорганізації). Термін обрання Головою комісії з припинення 
(реорганізації) — до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. 
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: менеджер з адміні-
стративної діяльності ТДВ (попередньо ПАТ) «ЗАРІЧНИЙ ПРОДТОРГ». Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- член Комісії — Ільченко Микола Іванович (паспорт МВ 062255 виданий 
Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 11.07.2002), що не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рі-
шення — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання 
Комісії з припинення (реорганізації). Термін обрання Головою комісії з при-
пинення (реорганізації) — до закінчення процедури припинення шляхом 
перетворення. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
головний інженер ТДВ (попередньо ПАТ) «ЗАРІЧНИЙ ПРОДТОРГ». Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

2. Припинено повноваження членів Наглядової ради:
- 14 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Наглядової ради 

Стельмаха Ігоря Миколайовича (паспорт СО 251878 виданий Печерським РУГУ 
МВС України в м.Києві 10.12.1999), що не володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами ак-
ціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з 
припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На зазначеній посаді перебував 2 (два) роки 8 (вісім) місяців. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Наглядової ради 
Ніколаєвої Наталії Вікторівни (паспорт СО 808085 виданий Святошинським 
РУГУ МВС України в м.Києві 06.06.2002), що володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0.0019%. Підстава прийняття рішення — 
прий няття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом 
перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній 
посаді перебувала 2 (два) роки 8 (вісім) місяців. Замість особи, повнова-
ження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження секретаря Наглядової 
ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІО-
НАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30057700), що володіє часткою в статутному капіталі Товари-
ства в розмірі 51,0752%. Підстава прийняття рішення — прийняття 
Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворен-
ня та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді пере-
бувало 2 (два) роки 8 (вісім) місяців. Замість особи, повноваження якої 
припинено, нікого на посаду не обрано.

3. Припинено повноваження членів Ревізійної комісії:
- 14 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Ревізійної комісії 

Пантюхової Оксани Вікторівни (паспорт ЕН 022440 виданий Перевальским 
РВ УМВС України в Луганській області 20.06.2002), що не володіє часткою 
в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийнят-
тя Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетво-
рення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді 
перебувала 2 (два) роки 8 (вісім) місяців. Замість особи, повноваження якої 
припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії Бойко 
Марії Володимирівни (паспорт МЕ 237504 виданий Деснянським РУ ГУ УМВС 
України в м.Києві 19.03.2003), що не володіє часткою в статутному капіталі То-
вариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акці-
онерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з при-
пинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 2 (два) роки 8 (вісім) місяців. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії 
Товариства Миськів Світлани Анатоліївни (паспорт МА 136849 виданий 
Центральним ВВС СМУ УМВС в Сумській області 19.06.1996), що не воло-
діє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішен-
ня — прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шля-
хом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазна-
ченій посаді перебувала 2 (два) роки 8 (вісім) місяців. Замість особи, по-
вноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

4. Припинено повноваження Голови та членів Правління:
- 14 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Правління Римар 

Ірини Миколаївни (паспорт МА 253459 виданий Ковпаківським РВСМУ УМВС 
Україна в Сумській області 07.02.1997), що не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обран-
ня Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 7 (сім) місяців. За-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Скало-
зуб Інни Василівни (паспорт МА 500477 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС 
України 24.06.1998), що не володіє часткою в статутному капіталі Товари-
ства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними зборами акці-
онерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з 
припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 10 (десять) років. За-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Руденко 
Валентини Єгорівни (паспорт МА 600314 виданий Зарічним РВ СМУ УМВС 
України в Сумській області 26.01.1999), що не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обран-
ня Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 10 (десять) років. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Ільченка 
Миколи Івановича (паспорт МВ 062255 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС 
України в Сумській області 11.07.2002), що не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обран-
ня Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував 5 (п‘ять) місяців. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 14 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Сапич Лі-
дії Єгорівни (паспорт МА 553244 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС Укра-
їни в Сумській області від 30.10.1998), що не володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства . Підстава прийняття рішення — прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про обран-
ня Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

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 римар Ірина миколаївна
Голова комiсiї з припи-
нення (реорганiзацiї)

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2014
(дата)
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«донецЬКий Завод виСоКоволЬтниХ 

опор»
 Додаток 44

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

приватне акцiонерне товариство 
«донецький завод високовольтних 
опор», 33135718, 83058 донецька 
область д/н м.донецьк вул.Бехтерєва, 
буд.17, (062) 332-15-00

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

16.04.2014

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

dzvo.com.ua

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

товариство з обмеженою відповідаль-
ністю аудиторська фірма «дон-
аудит», 30209252

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

Інформація не заповнюється емітента-
ми, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також 
приватними (закритими) акціонерними 
товариствами, які не здійснювали 
публічного (відкритого) розміщення 
цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів.

6. Інформація про дивіденди.Інформація не заповнюється емітентами, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснюва-
ли публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів.

II. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  237225  259846
Основні засоби (за залишковою вартістю)  98160  103448
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  36582  38889
Сумарна дебіторська заборгованість  83503  93625
Грошові кошти та їх еквіваленти  12977  11488
Власний капітал  212731  232687
Статутний капітал  11831  11831
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 154123  173134

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  258  1113
Поточні зобов’язання і забеспечення  24236  26046
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 3.71904320 1081.1427605

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

 3.71904320 1081.1427605

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  11831  11831
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 

виконуючий обов'язки Генерального директора ____________ 
Семенов артем вiкторович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «СтраХова 
КомпанІя «УКрГаЗпромполІС-Життя»

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 «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «УКРГАЗ-
ПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ», 
33833231, вул. О. Гонча-
ра,  41А, м. Київ, 01034, 
Україна, (044) 235-25-00

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

15.04.2014

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

www.ugpp-life.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РІАЛ 
АУДИТ», 38013592

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 09.04.2013 року. Кво-
рум зборів: 99,98% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря Загаль-
них зборів акціонерів, затвердження кількісного складу лічильної комісії 
та обрання членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального дирек-
тора про роботу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про ро-
боту за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Затвердження звіту 
Служби внутрішнього аудиту за 2012 рік. 6. Затвердження річного звіту 
(результатів діяльності) та балансу Товариства за 2012 рік. 7. Розподіл 
прибутку та збитків Товариства за 2011 рік. 8. Розподіл прибутку та збитків 
Товариства за 2012 рік. 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів та 
затвердження розміру річних дивідендів. 10. Припинення повноважень 
Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Про внесення змін до 
Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції; надання 
повноважень Голові загальних зборів на підписання Статуту Товариства 
в новій редакції. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань по-
рядку денного: Наглядова рада. Особа, що ініціювала проведення ПОЗА-
ЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові. Результати розгляду питань 
порядку денного: По питанню 1: обрано Сухину І. І. та Антюхову А. І. голо-
вою та секретарем зборів, Ковтун Н. Р. — головою лічильної комісії, Ніко-
лаєнко М. А. та Ніколаєнко Н. А. — членами лічильної комісії. По питанню 
2-6: звіти затверджено. По питанню 7: прийнято рішення частину чистого 
прибутку за 2011 рік в сумі 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч гривень) 
спрямувати до резервного капіталу. По питанню 8: прийнято рішення зби-
ток, отриманий за підсумками діяльності у 2012 році, покрити за рахунок 
прибутку, що буде отримано в результаті ведення товариством фінансово-
господарської діяльності в майбутніх періодах. По питанню 9: прийнято 
рішення дивіденди не виплачувати. По питанню 10: прийнято рішення не 
припиняти повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії. По питанню 
11: прийнято рішення не вносити зміни до Статуту. Причини, чому загаль-
ні збори не відбулися: збори відбулись.
6. Інформація про дивіденди. 
Дивіденди не виплачувались, рішення про їх виплату не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 18611 17996
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 5
Довгострокові фінансові інвестиції 1707 1852
Запаси 4 8
Сумарна дебіторська заборгованість 157 131
Грошові кошти та їх еквіваленти 13109 12401
Власний капітал 17730 17346
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1489 1130
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 695 534
Поточні зобов’язання і забезпечення 186 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,56 -6,27
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,56 -6,27

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 150000 150000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Завод напівпровідників»

2. Код за ЄДРПОУ 31792555
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, вул. Теплична, 

16
4. Міжміський код, телефон та факс (061)214-85-31 (061)214-85-25
5. Електронна поштова адреса babiy_jv@siz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://scplant.at.ua/1.html

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

II. текст повідомлення
16.04.2014 року ПрАТ «Завод напівпровідників» з інформації, отриманої 

вiд депозитарiя, стало вiдомо наступне: пакет акцiй юридичної особи 
ТОВ  «СI-IНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35347755, мiсцезнаходження: 69600, 
м.  Запорiжжя, вул. Теплична, 7), яка володiє бiльш нiж 10% статуного 
капiталу, збiльшився з 63570001 простих iменних акцiй (24.9996% статут-
ного капiталу) на 1000 простих iменних акцiй (0,00004 % статутного 
капiталу). Пiсля збiльшення загальний розмiр статуного капiталу ТОВ «СI-
IНВЕСТ» складає 25% (63571001 простих iменних акцiй). 

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

Генеральний директор  Ю.в. реков

приватне аКцIонерне товариСтво «Завод напІвпровІдниКІв»

Повідомлення про зміну дати початку розрахунків з акціонерами 

пат «КІфнвЗт «Ітт-КапІтал» (ідентифікаційний код 
35289492, код ЄДРІСІ 132847) (надалі — «Фонд»)

Ліквідаційна комісія ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-КАПІТАЛ», відповідно до вимог 
розділу ІІІ Положення про порядок припинення корпоративного інвестицій-
ного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР №2606, від 19.11.2013, по-
відомляє, що у зв'язку з тим, що до закінчення строку прийняття заявок усі 
учасники Фонду подали заявки на викуп, Ліквідаційною комісією прийнято 
рішення про скорочення строку прийняття зазначених заявок, та змінено 

строк розрахунків, а саме:
«Строки здійснення розрахунків
Розрахунки з учасниками (акціонерами) Фонду та викуп акцій розпочи-

нається на наступний робочий день після затвердження Наглядовою ра-
дою Фонду проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чис-
тих активів Фонду, та не може перевищувати 3-х місяців з дати початку 
таких розрахунків Фонду, тобто розпочинаються не пізніше 17 квітня 
2014 року.»

Голова ліквідаційної комісії  федоров в.а. 

річна інформація емітента 
цінних паперів

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

Публічне акціонерне товариство 
"Видубичі"; 00132829;  01013, 
м. Київ, вул. Промислова, 2;  
(044) 286-72-90

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

17.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

http://vidubichi.org.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний 
інститут аудиту», 21512649

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори проводились 15.04.2013р. Пропозиції до порядку 
денного були внесені Наглядовою радою. Порядок денний: 1. Про об-
рання Голови, Секретаря та обрання членів Лічильної комісії чергових 
загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд річного звіту Правління про ре-
зультати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3. Розгляд річного 
звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Розгляд річ-
ного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товари-
ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балан-
су) Товариства за 2012 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків 
Товариства за підсумками роботи в 2012 році. 7. Визначення основних 
напрямів діяльності Товариства на 2013 рік. 8. Про припинення діяльнос-
ті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДУБИЧI» шляхом 
його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ВИДУБИЧI». 9. Про порядок і умови здійснення припинення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДУБИЧI» шляхом пе-
ретворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДУБИЧI». 
10. Про затвердження плану перетворення Товариства. 11. Про призна-
чення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИДУБИЧI» (надалі – Комісія), обрання

персонального складу Комісії у зв’язку з його перетворенням на товари-
ство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення до-
ручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо 
реорганізації Товариства. 12. Про порядок та строк заявлення вимог кре-
диторами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДУБИЧI» в 
зв’язку з його припиненням шляхом перетворення. 13. Про проведення 
інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії. 14. Про умови 
та порядок викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИДУБИЧI» у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про 
припинення шляхом його перетворення. 15. Про порядок, строки та умо-
ви обміну акцій, випущених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ВИДУБИЧI», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВИДУБИЧI». 16. Про зупинення обігу акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДУБИЧI»
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1409 1547
Основні засоби (за залишковою вартістю) 506 576
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4 3
Сумарна дебіторська заборгованість 208 136
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 178
Власний капітал 893 1473
Статутний капітал 19 19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 695 1275
Довгострокові зобов’язання 5 17
Поточні зобов’язання 511 57
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (32,21) (8,22)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(32,21) (8,22)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18009 18009
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках до 
статутного капіталу

- -

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

- -

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «видУБиЧІ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікатифонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство «Київський 
дослiдно-механiчний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 05802810
3. Місцезнаходження 08170, с. Вiта-Поштова, 

Набережна, 33
4. Міжміський код, телефон та факс 0442510975 0442510975
5. Електронна поштова адреса ninamiv@patkdmz.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентомд-
ля розкриття інформації

ninamiv@patkdmz.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
1.Рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Това-

риства в повному складi прийнято загальними зборами акцiонерiв 
15.04.2014р.

1)Припинено повноваження голови наглядової ради Жаборовського 
Сергія Миколайовича на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
15.04.2014(Протокол №1 вiд 15.04.2014) в зв'язку iз закiнченням строку по-
вноважень.

Строк перебування на посадi з 05.04.2011.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2)Припинено повноваження члена наглядової ради Жаборовської Ірини 

Михайлівни на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
15.04.2014(Протокол №1 вiд 15.04.2014) в зв'язку iз закiнченням строку 
пов новажень.

Строк перебування на посадi з 05.04.2011.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
3)Припинено повноваження члена наглядової ради Кулика Сергія Іва-

новича на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2014(Про-
токол №1 вiд 15.04.2014) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень.

Строк перебування на посадi з 05.04.2011.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2.Рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства прийнято 

загальними зборами акцiонерiв 15.04.2014р.
1)Обрано головою наглядової ради Жаборовського Сергія Миколайови-

ча на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд15.04.2014(Протокол 
№1 вiд 15.04.2014)

Строк , на який призначено особу:3 роки.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:голова на-

глядової ради Товариства в попереднi перiоди, директор та засновник 
ТОВ  «Папiрленд-плюс».

Рiк народження:1964
2)Обрано членом наглядової ради Жаборовську Ірину Михайлівну на 

пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд15.04.2014(Протокол №1 
вiд 15.04.2014)

Строк , на який призначено особу:3 роки.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:член нагля-

дової ради Товариства в попереднi перiоди, замiсник директора та заснов-
ник ТОВ «Папiрленд-плюс».

Рiк народження:1968.
3)Обрано членом наглядової ради Кулика Сергія Івановича на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2014(Протокол №1вiд 
15.04.2014)

Строк , на який призначено особу:3 роки.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:член нагля-

дової ради Товариства в попереднi перiоди, менеджер з продаж на ТОВ 
«Папiрленд-плюс».

Рiк народження:1971
III. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальністьзгідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Хоменко Володимир Васильович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2014

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КиЇвСЬКий доСлIдно-меХанIЧний Завод»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2013 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Завод 

«Артемполiзварювання»; Код за ЄДРПОУ — 14315931; Місцезнаходжен-
ня — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон  — 
(044) 481-26-06; Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 15.04.14р.; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію  — http://14315931.smida.gov.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності — Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-консалтингова група 
«ЕКСПЕРТ» (32346015). 

Чергові загальні збори проведені 14.03.13р. Перелік питань: 1.Обрання 
лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт ревiзора. 
5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 7.Про поперед-
нє схвалення значних правочинiв. 8. Затвердження нової редакцiї статуту. 
Всi питання порядку денного було розглянуто. Всi звiти затвердженi. В 
зв'язку з наявнiстю збиткiв, прийнято рiшення дивiденди не сплачувати. 
Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв не прийнято. За-
тверджено нову редакцiю статуту. Осiб, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного не було. Дивiденди за результатами 
звiтного перiоду та попереднього перiодів не нараховувались та не випла-
чувались.

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 6023 6367
Основні засоби (за залишковою вартістю) 305 318
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5216 5488
Сумарна дебіторська заборгованість 284 304
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 8
Власний капітал -1010 -1006
Статутний капітал 228 228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1342 -1338
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 5
Поточні зобов’язання і забеспечення 7030 7368
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.004 -0.035
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.004 -0.035

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 912000 912000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

-- --

приватне аКцIонерне товариСтво «Завод «артемполIЗварЮвання»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Маріупольський завод важкого 
машинобудування»

2. Код за ЄДРПОУ 20355550
3. Місцезнаходження 87535, м. Марiуполь, площа 

Машинобудiвельникiв, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (0629)51-96-64 (0629) 51-96-67
5. Електронна поштова адреса maria.saharova@ukmig.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://mztm.pat.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Марiупольський завод важкого ма-

шинобудування» (протокол №17 вiд 15.04.2014 р.) було прийняті рішення:
1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради ПАТ 

«МЗВМ» та вiдкликати єдиного члена — Компанiю AZOVMASHINVEST 
HOLDING LIMITED (АЗОВМАШIНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД),(до перейме-
нування Компанiї — WESSANEN TRADING LIMITED (ВЕССАНЕН ТРЕЙДIНГ 
ЛIМIТЕД), (Республiка Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 235819) з посади Го-
лови Наглядової ради Товариства. Рiшення загальних зборiв про припи-
нення повноваження прийнято у зв’язку з закiнченням термiну повнова-
жень посадової особи згiдно Статуту ПАТ «МЗВМ». Частка, якою володiє 
посадова особа в статутному капiталi Товариства — 80.7953%.

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

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
2. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «МЗВМ» юридичну особу — 

акцiонера Компанiю AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED 
(АЗОВМАШIНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД), (Республiка Кiпр, реєстрацiйний 
номер НЕ 235819). Призначення посадової особи виконано на пiдставi про-
токолу загальних зборiв №17 вiд 15.04.2014 р. Строк призначення — 
3  роки. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товари-
ства  — 80.7953%.

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

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 270977228 акцiй.
3. Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ  «МЗВМ» та вiдкликати з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Скребнєву 

Iнну Володимирiвну (паспорт: серiя ВС№401861, виданий 18.08.2000 р. 
Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi).

Рiшення загальних зборiв про прининення повноваження прийнято у 
зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПАТ «МЗВМ». 

Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 3 роки.

4. Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «МЗВМ» та вiдкликати з посади Члена Ревiзiйної комiсiї — Публiчне 
акцiонерне товариство «Азовмаш» (код ЄДРПОУ 30832888).

Рiшення загальних зборiв про прининення повноваження прийнято у 
зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадової особи згiдно Статуту 
ПАТ «МЗВМ». Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi 
Товариства — 2.2942%. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 3 роки.

5. Обрати Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МЗВМ» Крижановську Ольгу 
Павлiвну (паспорт: ВК№293847 виданий Iллiчiвським РВ Марiупольського 
МУ УМВС України 12.07.2006р.). Призначення посадової особи виконано 
на пiдставi протоколу загальних зборiв № 17 вiд 15.04.2014 р. Строк при-
значення — 3 роки. Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер, Директор пiдприємства ТОВ  «Без-
пека та право». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0  акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
посадовi злочини не має.

6. Обрати Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МЗВМ» Iваненко Валентину 
Iванiвну (паспорт: ВК№453019 виданий Iллiчiвським РВ Марiупольського 
МУ УМВС України 02.01.2008р.)

Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загаль-
них зборiв №17 вiд 15.04.2014р. Строк призначення — 3 роки. Посадова 
особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний 
економiст ТОВ «Безпека та право». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi на-
лежать цiй особi: 0 акцiй. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Рачинський Володимир Iванович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2014
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
 «марІУполЬСЬКий Завод ваЖКоГо маШиноБУдУвання»

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «лд-перСпеКтива»

річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

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

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

17.04.2014

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  — 
фізичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

 ТОВ»Аудиторська фiрма 
«Аудит-партнер», 22795553

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

6. Інформація про дивіденди Протягом звітного року рішення 
щодо виплати дивідендів не 
приймалося. 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 213976.6 258467
Основні засоби (за залишковою вартістю) 113551.5 115528.0
Довгострокові фінансові інвестиції 2222.0 1500.0
Запаси 1.8 1
Сумарна дебіторська заборгованість 2732.8 8894.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.4 2.1
Власний капітал 1368.1 2108.4
Статутний капітал 50 50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1318.1 2058.4
Довгострокові зобов’язання 85894.1 92694.1
Поточні зобов’язання 126714.4 163664.5
Чистий прибуток (збиток) 653.3 740.3
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приватне аКцІонерне товариСтво ІнвеСтицІйна КомпанІя «Ітт-ІнвеСт»
повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство ін-

вестиційна компанія «ІТТ-інвест»
2. Код за ЄДРПОУ: 23517763

3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 246-68-41, 287-21-12
5. Електронна поштова адреса: ira@itt-invest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://itt-group.com/

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

прийняття 
рішення

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав) або 

код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
14.04.2014 Звільнено Голова Наглядової 

ради
Міщенко Сергій Олексан-

дрович
СН, 274890, 14.11.1996, Печерським РУ 

ГУ МВС України в м. Києві
14,768000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
звільнення Міщенко Сергія Олександровича з посади Голова Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

14.04.2014 Звільнено Член Наглядової 
ради 

Волинець Данило 
Мефодійович 

СН, 253709, 09.08.1996, Харківським РУГУ 
МВС України в м. Києві 

31,580000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
звільнення Волинця Данила Мефодійовича з посади Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

14.04.2014 Звільнено Член Наглядової 
ради 

Кузимків Зіновій Володи-
мирович 

СН, 673567, 01.12.1997, Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України в Львівській обл. 

15,790000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
звільнення Кузимківа Зіновія Володимировича з посади Члена Наглядової ради. На посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

14.04.2014 Звільнено Ревізор Папроцький Орест 
Теодорович 

КА, 389686, 24.03.1997, Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 

15,790000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
звільнення Папроцького Ореста Теодоровича з посади Ревізора. На посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

14.04.2014 Призначено Голова Наглядової 
ради 

Міщенко Сергій Олексан-
дрович 

СН, 274890, 14.11.1996, Печерським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві 

14,768300

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
призначення Міщенко Сергія Олександровича на посаду Голови Наглядової ради терміном на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду 
керівника товариства з обмеженою відповідальністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2014 Призначено Член Наглядової 
ради 

Волинець Данило 
Мефодійович 

СН, 253709, 09.08.1996, Харківським РУГУ 
МВС України в м. Києві 

31,580000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
призначення Волинця Данила Мефодійовича на посаду Члена Наглядової ради терміном на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду 
радника генерального директора з економічних питань. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2014 Призначено Член Наглядової 
ради 

Кузимків Зіновій Володи-
мирович 

КА, 673567, 01.12.1997, Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України в Львівській обл. 

15,790000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
призначення Кузимківа Зіновія Володимировича на посаду Члена Наглядової ради терміном на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду 
директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

14.04.2014 Призначено Ревізор Папроцький Орест 
Теодорович 

КА, 389686, 24.03.1997, Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 

15,790000

Зміст інформації: Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» протокол № 14-04/2014 від 14.04.2014 було прийнято рішення про 
призначення Папроцького Ореста Теодоровича на посаду Ревізора терміном на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду директора з 
економіки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

Голова правлiння — президент  маркарова оксана Сергіївна

Повідомлення про доповнення до особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента, 
яка була опублікована в «Відомостях Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» №61 (1814) від 31.03.2014 р.

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

«Захiдноукраїнська гiрнича компанiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 23302614
3. Місцезнаходження: 35811, Рiвненська обл., Острозький р-н, с. Бухарiв, 

Першого Травня, буд 1, кв 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 0362 285493, 0362 285493
5. Електронна поштова адреса: pratzugk@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: немає
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Iнформацiя про посадову особу: Голова Наглядової ради 

ПрАТ  «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя». Прiзвище, iм'я та по батьковi: 

Заремська Олена Леонiдiвна. Місце роботи протягом останніх 5 років: 
ТОВ  «Фоззі-Фуд», керівник фінансово-аналітичного віділу.

Iнформацiя про посадову особу: Член наглядової ради 
ПрАТ  «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя». Прiзвище, iм'я та по батьковi: 
Антонюк Вiкторiя Вiкторiвна. Місце роботи протягом останніх 5 років: 
ТОВ  «Фоззі-Фуд», провідний фінансовий аналітик, за сумісництвом: голо-
вний бухгалтер ПрАТ «Захiдноукраїнська гiрнича компанiя».

Iнформацiя про посадову особу: Ревiзор ПрАТ «Захiдноукраїнська 
гiрнича компанiя». Прiзвище, iм'я та по батьковi: Столяр Андрiй Васильо-
вич. Місце роботи протягом останніх 5 років: Помічник адвоката Стасю-
ка  О.Л. (15.12.09-20.12.11), юрисконсульт ТОВ «ФК «Волинь» (21.12.11-
25.01.13), директор ПП «Хуберт» (03.12.12-до сьогоднішнього часу).

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

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

Генеральний директор  Беспалих володимир михайлович, 
16.04.2014р.

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗаХІдноУКраЇнСЬКа ГІрниЧа КомпанІя»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Більманське хлібоприймальне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 25477938
3. Місцезнаходження: 71051, Запорізька обл., Куйбишевський р-н, 

ст.  Більманка
4. Міжміський код, телефон та факс: (06147) 2-23-93 / (06147) 7-43-13
5. Електронна поштова адреса: bilmanka@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bilmanka-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-

мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., при-
пинено повноваження голови наглядової ради — приватного товариства з 
обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.», на підставі п. 18 ч. 2 ст. 33 
з-ну України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження голови наглядової ради — приватного товариства з об-
меженою відповідальністю «Renaisco B.V.» припинено.

Посадова особа володіє часткою в акціонерному капіталі товариства у 
розмірі 86%.

Повноваження посадової особи припинено, у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу наглядової ради товариства. Особа 
перебувала на посаді голови наглядової ради протягом 3-х років.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-
мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., при-
пинено повноваження члена наглядової ради — фізичної особи Якушевої 
Аннети Генадіївни, на підставі п. 18 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження члена наглядової ради Якушевої Аннети Генадіївни 
(особа не надала згоди на розкриття своїх персональних (паспортних) да-
них) припинено. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
особа не має. Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі 
товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу наглядової ради товариства.

Особа перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3-х років.
3. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-

мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., при-
пинено повноваження голови ревізійної комісії — фізичної особи Симоно-
вої Світлани Іванівни, на підставі п. 19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження голови ревізійної комісії — фізичної особи Симонової 
Світлани Іванівни (особа не надала згоди на розкриття своїх персональних 
(паспортних) даних), припинено. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини особа не має.

Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі товариства.
Повноваження посадової особи припинено, у звязку зі спливом строку, 

на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства.
Особа перебувала на посаді голови ревізійної комісії протягом 3-х років.
На посаду голови ревізійної коміісії не було призначено інших осіб, 

змість особи, повноваження якої припинено.
4. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-

мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., при-
пинено повноваження члена ревізійної комісії — фізичної особи Бондар 
Наталії Володимирівни, на підставі п. 19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціо-
нерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження члена ревізійної комісії — фізичної особи Бондар Ната-
лії Володимирівни (особа не надала згоди на розкриття своїх персональ-
них (паспортних) даних), припинено. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини особа не має.

Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі товари-
ства.

Повноваження посадової особи припинено, у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства.

Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії протягом 3-х років.
На посаду члена ревізійної коміісії не було призначено інших осіб, 

змість особи, повноваження якої припинено.
5. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-

мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., при-
пинено повноваження члена ревізійної комісії — фізичної особи Гриньової 
Нелі Іванівни, на підставі п. 19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні това-
риства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження члена ревізійної комісії — фізичної особи Гриньової Нелі 
Іванівни (особа не надала згоди на розкриття своїх персональних (паспорт-
них) даних), припинено. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини особа не має.

Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі товари-
ства.

Повноваження посадової особи припинено, у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства.

Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії протягом 3-х років.
На посаду члена ревізійної коміісії не було призначено інших осіб, 

змість особи, повноваження якої припинено.
6. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-

мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., при-
ватне товариство з обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.» обране 
головою наглядової ради на підставі п. 17 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про ак-
ціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.» 
обране головою наглядової ради.

Посадова особа володіє часткою в акціонерному капіталі товариства у 
розмірі 86%.

Посадову особу обрано на строк у 3 (три) роки.
В минулому, обрана особа займала у товаристві посаду голови нагля-

дової ради.
7. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Більманське хлібоприй-

мальне підприємство», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., фі-
зична особа Якушева Аннета Генадіївна обрана членом наглядової ради 
на підставі п. 17 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. №514-VI.

Фізична особа Якушева Аннета Генадіївна (особа не надала згоди на 
розкриття персональних (паспортних) даних) обрана членом наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не 
має.

Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі товари-
ства.

Посадову особу обрано на строк у 3 (три) роки.
В минулому, обрана особа займала у товаристві посаду члена наглядо-

вої ради.
III. підпис

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

директор почапський в.д.,  15.04.2014 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «БІлЬманСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприємСтво»

повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

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

«Концерн Оранта»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25404572
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, пров. Нестерівський, 7, к. 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 499-39-34
6. Електронна поштова адреса: Iryna.Totska@oranta.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 25404572.infosite.com.ua
8. Вид особливої інформації відповідно до вимог 1 розділу ІІІ: зміна 

складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення

Рішенням акціонера №1-2014 від 14.04.2014 року, на підставі ст. 9 
Статуту АТ «Концерн Оранта» припинено повноваження члена Прав-

ління АТ «Концерн Оранта» Назарова Романа Геннадійовича (паспорт 
серії АК № 086895, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в 
Дніпропетровській області 13 квітня 1998 року), акціями АТ «Концерн 
Оранта» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перебував на посаді з 24.12.2007 року по 
14.04.2014  року. На посаду члена Правління повноваження якого при-
пинено ніхто не обирається. Інформація оприлюднена у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 
http://stockmarket.gov.ua/ 15.04.2014 року.

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

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

Голова правління  Жеребчиков Г.м.

приватне аКцІонерне товариСтво «Концерн оранта»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Гайчур-Агро»

2. Код за ЄДРПОУ: 31880337
3. Місцезнаходження: 70150, Запорізька обл., Новомиколаїв-

ський  р-н, смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (06144) 9-45-10 / (06144) 9-45-38
5. Електронна поштова адреса: gaichur@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

II. текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 

протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено повноваження голо-
ви наглядової ради — приватного товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Renaisco B.V.», на підставі п. 18 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про ак-
ціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження голови наглядової ради — приватного товариства з 
обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.» припинено.

Посадова особа володіє часткою в акціонерному капіталі товариства 
у розмірі 99%.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом стро-
ку, на який особа обиралася до складу наглядової ради товариства.

Особа перебувала на посаді голови наглядової ради протягом 
3-х  років.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 
протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено повноваження члена 
наглядової ради — фізичної особи Якушевої Аннети Генадіївни, на під-
ставі п. 18 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження члена наглядової ради Якушевої Аннети Генадіївни 
(особа не надала згоди на розкриття своїх персональних (паспортних) 
даних) припинено. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини особа не має. Посадова особа не володіє часткою в акціонерному 
капіталі товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом стро-
ку, на який особа обиралася до складу наглядової ради товариства. 
Особа перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3-х років.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 
протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено повноваження голо-
ви ревізійної комісії — фізичної особи Чернобай Ірини Володимирівни, 
на підставі п. 19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження голови ревізійної комісії — фізичної особи Чернобай 
Ірини Володимирівни (особа не надала згоди на розкриття своїх персо-
нальних (паспортних) даних) припинено. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини особа не має. Посадова особа не володіє 
часткою в акціонерному капіталі товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства. Особа 
перебувала на посаді голови ревізійної комісії протягом 3-х років.

На посаду голови ревізійної комісії не було призначено інших осіб, 
замість особи, повноваження якої припинено.

4. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 

протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено повноваження члена 
ревізійної комісії — фізичної особи Попової Лідії Петрівни, на підставі 
п.  19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008  р. №514-VI.

Повноваження члена ревізійної комісії — фізичної особи Попової Лі-
дії Петрівни (особа не надала згоди на розкриття своїх персональних 
(паспортних) даних) припинено. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини особа не має. Посадова особа не володіє часткою в 
акціонерному капіталі товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом стро-
ку, на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства. 
Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії протягом 3-х років.

На посаду члена ревізійної комісії не було призначено інших осіб, 
змість особи, повноваження якої припинено.

5. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 
протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено повноваження члена 
ревізійної комісії — фізичної особи Сокальської Інесси Костянтинівни, 
на підставі п. 19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження члена ревізійної комісії — фізичної особи Сокальської 
Інесси Костянтинівни (особа не надала згоди на розкриття своїх персо-
нальних (паспортних) даних) припинено. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини особа не має. Посадова особа не володіє 
часткою в акціонерному капіталі товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом стро-
ку, на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства. 
Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії протягом 3-х років.

На посаду члена ревізійної комісії не було призначено інших осіб, 
замість особи, повноваження якої припинено.

6. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 
протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., приватне товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Renaisco B.V.» обране головою наглядової ради 
на підставі п. 17 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. №514-VI.

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.» 
обране головою наглядової ради.

Посадова особа володіє часткою в акціонерному капіталі товариства 
у розмірі 99%. 

Посадову особу обрано на строк у 3 (три) роки. В минулому обрана 
особа займала у товаристві посаду голови наглядової ради.

7. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гайчур-Агро», згідно 
протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., фізична особа Якушева Аннета 
Генадіївна обрана членом наглядової ради на підставі п. 17 ч. 2 ст. 33 
з-ну України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Фізична особа Якушева Аннета Генадіївна (особа не надала згоди на роз-
криття персональних (паспортних) даних) обрана членом наглядової ради. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. По-
садова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі товариства.

Посадову особу обрано на строк у 3 (три) роки. В минулому, обрана 
особа займала у товаристві посаду члена наглядової ради.

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

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

директор Коберняк в.І.,  15.04.2014р.

приватне аКцІонерне товариСтво «ГайЧУр-аГро»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «НАБЕРЕЖНА-IНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 34818125
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, Костянтинiвська,73
4. Міжміський код, телефон та факс:  (044) 585 60 00, 
 (044) 585 60 00
5. Електронна поштова адреса: Elena.Kolchenogova@octava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Вiдповiдно до Наказу Директора Товариства № 03-к вiд 

15.04.2014  року Дьомкiну Iрину Олегiвну (паспорт серiї СО 
№  109789, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
вiд 11.03.1999  року) звiльнено з посади головного бухгалтера То-
вариства з 15.04.2014. Пiдстава — заява Дьомкiної I.О. про 
звiльнення за власним бажанням. Володiє 0 акцiями, що складає 
0% статутного капiталу емiтенту. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Дьомкiна  I.О. перебувала 
на посадi головного бухгалтера Товариства з 08.04.2013 р. по 
15.04.2014 р. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призна-
чено. 

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

директор Шарапова Iрина андрiївна,  15.04.2014р.

приватне аКцIонерне товариСтво «наБереЖна-IнвеСт»
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річна інформація емітента цінних паперів 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«медтеХСервІС»

за 2013 рік
І. Основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за 
єдрпоУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво «медтеХ-
СервІС»,
23154929,
Московський просп., буд.21-Б, 
м. Київ, 04073,
(044) 464-49-72

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

15.04.2014

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

medtechservice.com.ua

4. найменування, код за єдрпоУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Аудиторська фірма «Аудит 
Києва», 22888948

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 11.04.2013 р. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та 
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Звіт Генерального 
директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік 
та завдання на 2013 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства 4.Звіт та за-
твердження висновку Ревізійної комісії Товариства. 5.Затвердження річно-
го звіту Товариства за 2012 рік. 6.Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2012 році. 7.Переобрання членів Наглядової ради 
Товариства. 8.Переобрання членів Ревізійної комісії товариства. 9.Зміна 
основних напрямків діяльності Товариства. 10.Внесення змін та допо-
внень до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 
11.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шля-
хом затвердження їх в новій редакції. 12.Прийняття рішення з питання 
щодо передачі належного Товариству на праві власності майна, а саме: 
майнового комплексу (літ. А, Б, В), загальною площею 2856,10 кв.м., що 
знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Московський, будинок 21-Б 
(Двадцять один «Б») в іпотеку АТ «Сбербанк Росії» (ЄДРПОУ 25959784) в 
якості забезпечення виконання зобов’язань третіх осіб, зокрема, 
зобов’язань ТОВ «Ві-Оптікс» (ЄДРПОУ 36757562), ТОВ «ТОП-ВІЖН»  
(ЄДРПОУ 37242705), ТОВ «ПЛЮС-ОПТИКА» (ЄДРПОУ 37264865), 
ТОВ  «Ай Кью Оптика» (ЄДРПОУ 32382074), ТОВ «Інтероко» (ЄДРПОУ 
31905094). 13. Про надання повноважень Генеральному директору Това-
риства Тураєву Ігорю Дмитровичу підписати договір про передачу в іпоте-
ку майнового комплексу, належного Товариству, АТ «Сбербанк Росії» (ЄД-
РПОУ 25959784), особисто або через уповноважену ним особу. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Нагля-
дової ради. 
Результати розгляду питань порядку денного (прийняті рішення): 1. Для 
забезпечення роботи Зборів обрати Головою Зборів Тураєва І. Д., Секре-
тарем Зборів Панаіотіді С. М., створити лічильну комісію в особі Сівоз-
драв  В. С. 2. Прийняти звіт Генерального директора про фінансово-
господарську діяльність за 2012 рік до затвердження. 3. Затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 

4. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 5. За-
твердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-
ність за 2012 рік та річний звіт Товариства за 2012 рік. 6. Спрямувати одер-
жаний прибуток за 2012 рік на оновлення матеріально-технічної бази 
Товариства. 7. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки 
у попередньому складі, а саме: Калашніков О. В., Свистун О. М., Шаломо-
ва Ф. Й. 8. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі 3-х членів 
та обрати Ревізора Товариства Шиян С.А. строком на 3 роки. 9. Припинити 
вид діяльності з ремонту та технічного обслуговування медичної техніки у 
лікувальних закладах та залишити основним видом діяльності Товариства 
здавання в оренду власного нерухомого майна. 
10. Затвердити статут Товариства у новій редакції і уповноважити Гене-
рального директора Тураєва І. Д. на підписання цього статуту. 11. Відміни-
ти внутрішнє «Положення про ревізійну комісію» та затвердити «Положен-
ня про ревізора» у новій редакції.12. Передати належне Товариству на 
праві власності майно, а саме: майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною 
площею 2856,10 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Мос-
ковський, будинок 21-Б в іпотеку АТ «Сбербанк Росії» (ЄДРПОУ 25959784) 
в якості забезпечення виконання зобов’язань третіх осіб, зокрема, 
зобов’язань ТОВ «Ві-Оптікс» (ЄДРПОУ 36757562), ТОВ «ТОП-ВІЖН»  
(ЄДРПОУ 37242705), ТОВ «ПЛЮС-ОПТИКА» (ЄДРПОУ 37264865), 
ТОВ  «Ай Кью Оптика» (ЄДРПОУ 32382074), ТОВ «Інтероко» (ЄДРПОУ 
31905094). 13. Надати повноваження Генеральному директору Товари-
ства Тураєву І.Д. підписати договір про передачу в іпотеку майнового 
комплексу, належного Товариству, АТ «Сбербанк Росії» (ЄДРПОУ 
25959784), особисто або через уповноважену ним особу.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента, 
тис. грн.

найменування пока зника період
Звітний 

2013
попере-

дній 2012
Усього активів 3093 3328
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2644 2814
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 303 309
Сумарна дебіторська заборгованість 100 134
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 37
Власний капітал 2385 2206
Статутний капітал 1722 1722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 551 382
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 95 165
Поточні зобов’язання і забезпечення 613 957
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

16,76 20,97

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

16,76 20,97

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10683 10683
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

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «наБереЖна-IнвеСт»

2. Код за ЄДРПОУ: 34818125
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, Костянтинiвська, 73 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585 60 00, (044) 585 60 00
5. Електронна поштова адреса: Elena.Kolchenogova@octava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://naberegnaja.jimbo.com 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
За рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

15.04.2014р. (Протокол №15/04/2014 вiд 15.04.2014) припиненi повнова-
ження Ревiзора Товариства — Яременко Свiтлани Анатолiївни (паспорт: АК 
709583, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 01.11.2009р.), яка володiє 0 акцiями, що складає 0% 
у статутному капiталi Товариства. Пiдстава — заява Яременко С.А. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Яременко С.А. 

перебувала на посадi Ревiзора Товариства з 20.04.2012р. до 15.04.2014р. 
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

(протокол № 15/04/2014 вiд 15.04.2014) призначено Ревiзором Товариства 
Дракiну Оксану Iгорiвну (паспорт серiї СН №559868, виданий Дарницьким 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi вiд 30.09.1997). Частка, якою володiє в ста-
тутному капiталi Товариства, складає 0 акцiй, що становить 0% в статутно-
му капiталi. Пiдстава — заява Дракiної О.I. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Дракiну О.I. призначено з 15.04.2014р. 
до 15.04.2019р. або до переобрання. За останнi п'ять рокiв Дракiна О.I. 
обiймала такi посади: 2009-2011 — ТОВ «Дистрибуторський дiм мега-
трейд», економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської 
дiяльностi; 2011-2012 — ТОВ «Октава Аутсорсинг», економiст з бухгалтер-
ського облiку та аналiзу господарської дiяльностi; з 2012 — ТОВ «Октава 
Капiтал», Головний економiст з бухгалтерського облiку та звiтностi.

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

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

директор Шарапова Iрина андрiївна,  15.04.2014р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

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

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30965299
1.4. Місцезнаходження емітента: 03035 місто Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-41-01, 

(044)585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента: nest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.therealestateofcapital.
com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 

рішення припинити повноваження Голови Наглядової Ради Трофименко 
Володимира Всеволодовича (паспорт: серія МЕ № 931100, виданий 
10.04.2009 р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві). 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 97,3151%. Непогашеної 
судимості за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 10 місяців 25 днів. Припинення повно-
важень посадової особи здійснено на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з достро-
ковим переобранням Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради Дріжчаного 
Ігоря Васильовича (паспорт: серія СО № 156701, виданий 22.07.1999 р. 
Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,00001%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 10 місяців 25 днів. Припинення повноважень посадової особи 
здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (про-
токол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з достроковим переобранням 
Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради Еделева 
Сергія Гавриловича (паспорт: серія МЕ № 941208, виданий 03.07.2009  р. 
ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві). Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,01 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 10 місяців 25 днів. Припинення повноважень посадо-
вої особи здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціо-
нерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з достроковим 
переобранням Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради Долеско Ана-
толія Олександровича (паспорт: серія НК № 517440, виданий 15 верес-
ня 1998 р. Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.). 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00001 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 8 місяців 14 днів. Посадова особа від-
кликана з посади на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів 
(протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з достроковим переобран-
ням Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради Гриніва Ігоря 
Олексійовича (паспорт: серія МЕ № 827586, виданий 28 вересня 2007 р. 
Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 9 місяців 29 днів. Припинення повноважень посадової особи 
здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (про-
токол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з достроковим переобранням 
Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради Сівковича 
Олександра Володимировича (паспорт: серія СМ № 783161, виданий 
31.05.2007 р. Солом’янським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 10 місяців 25 днів. Припинення повноважень посадо-
вої особи здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціо-

нерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з достроковим 
переобранням Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства Трофи-
менко Володимира Всеволодовича (паспорт: серія МЕ № 931100, вида-
ний 10.04.2009 р. ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві). 
Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням 
нового складу Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 97,3151%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обій-
мала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100270619 акцій.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства Дріжча-
ного Ігоря Васильовича (паспорт: серія СО № 156701, виданий 
22.07.1999 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0,00001%. 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: 
Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 10 акцій. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення 
річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у 
зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів Товариства прий-
няте рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Еделева Сергія 
Гавриловича (паспорт: серія МЕ номер 941208, виданий 03.07.2009 р. 
ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві). Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0,01 %. 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: 
Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 9999 акцій. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення 
річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у 
зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів було прийняте 
рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства Сівкови-
ча Олександра Володимировича (паспорт: серія СМ № 783161 виданий 
31.05.2007 р. Солом’янським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 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 ро-
ків: Генеральний директор, Член Наглядової ради. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа обрана на по-
саду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням нового складу Наглядової 
ради.

14.04.2014 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Нерухо-
мість столиці» було прийняте рішення обрати на посаду Члена Наглядо-
вої ради Товариства Долеско Анатолія Олександровича (паспорт: серія 
НК № 517440, виданий 15 вересня 1998 р. Новозаводським ВМ УМВС 
України в Чернігівській обл.). Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,00001%. 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: Член Наглядової ради. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій. Посадова 
особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів 
акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням ново-
го складу Наглядової ради.

25.04.2013 Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення 
обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства Савкіна Ігоря Вя-
чеславовича (паспорт: серія СА № 089545, виданий 23.11.1995 р. Ленін-
ським РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. 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: корпоративний секре-
тар, Член Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії, секретар адміні-
стративний. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних 
зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням 
нового складу Наглядової ради.

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

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

Генеральний директор Князєв Ігор євгенійович,       15.04.2014р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «нерУХомІСтЬ СтолицІ»
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«Завод «УнIверСал-а»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2013 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Завод 

«Унiверсал-А»; Код за ЄДРПОУ — 21608415; Місцезнаходження — 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон — 
((044) 484 -66-41; Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 15.04.14р.; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію — http://universal-a.kiev.ua; Найменування, код за  
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторсько-
консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). 

Чергові загальні збори проведені 05.03.13р. Перелік питань: 1.Об-
рання лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 
4. Звiт ревізора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i 
збиткiв. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання 
порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. Прийнято 
рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо 
схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного не було.

Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

За 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн. 

 26400.00  0.00  26400.00  0.00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

 0.03  0.00  0.03  0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

 0.00  0.00  26400.00  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

 . .  . . 15.04.2013  . . 

Дата виплати 
дивідендів

 . .  . . 25.04.2013  . . 

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата скла-
дання перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв 
не визначенi.

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

найменування
показника

період
звіт-
ний

попередній

Усього активів 2203 2393
Основні засоби (за залишковою вартістю) 159 182
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 768 748
Сумарна дебіторська заборгованість 1141 1331
Грошові кошти та їх еквіваленти 68 59
Власний капітал 751 722
Статутний капітал 220 220
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 430 401
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забеспечення 1452 1671
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.063 0.072
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

0.63 0.072

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 880000 880000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду 

--- ----

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «полоГІвСЬКий КомБІнат ХлІБо-
продУКтІв»

2. Код за ЄДРПОУ: 05480482
3. Місцезнаходження: 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Ломоно-

сова, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06165) 2-39-23 / (06165) 2-30-35
5. Електронна поштова адреса: pologi@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pologi-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пологівський комбінат 

хлібопродуктів», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено 
повноваження голови наглядової ради — приватного товариства з обме-
женою відповідальністю «Renaisco B.V.», на підставі п. 18 ч. 2 ст. 33 з-ну 
України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження голови наглядової ради — приватного товариства з об-
меженою відповідальністю «Renaisco B.V.» припинено.

Посадова особа володіє часткою в акціонерному капіталі товариства у 
розмірі 85%.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу наглядової ради товариства. Особа 
перебувала на посаді голови наглядової ради протягом 3-х років.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пологівський комбінат 
хлібопродуктів», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено 
повноваження члена наглядової ради — фізичної особи Якушевої Аннети 
Генадіївни, на підставі п. 18 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні това-
риства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження члена наглядової ради Якушевої Аннети Генадіївни 
(особа не надала згоди на розкриття своїх персональних (паспортних) да-
них) припинено. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
особа не має. Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі 
товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу наглядової ради товариства. Особа 
перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3-х років.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пологівський комбінат 
хлібопродуктів», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., припинено 
повноваження голови ревізійної комісії — фізичної особи Носенко Галини 
Георгіївни, на підставі п. 19 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товари-
ства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Повноваження голови ревізійної комісії — фізичної особи Носенко Га-
лини Георгіївни (особа не надала згоди на розкриття своїх персональних 
(паспортних) даних) припинено. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини особа не має. Посадова особа не володіє часткою в ак-
ціонерному капіталі товариства.

Повноваження посадової особи припинено у звязку зі спливом строку, 
на який особа обиралася до складу ревізійної комісії товариства. Особа 
перебувала на посаді голови ревізійної комісії протягом 3-х років.

На посаду голови ревізійної комісії не було призначено інших осіб, за-
мість особи, повноваження якої припинено.

4. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пологівський комбінат 
хлібопродуктів», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., приватне 
товариство з обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.» обране голо-
вою наглядової ради на підставі п. 17 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціо-
нерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Renaisco B.V.» 
обране головою наглядової ради.

Посадова особа володіє часткою в акціонерному капіталі товариства у 
розмірі 85%. Посадову особу обрано на строк у 3 (три) роки. В минулому 
обрана особа займала у товаристві посаду голови наглядової ради.

5. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Пологівський комбінат 
хлібопродуктів», згідно протоколу №14-04/14 від 14.04.2014 р., фізична 
особа Якушева Аннета Генадіївна обрана членом наглядової ради на під-
ставі п. 17 ч. 2 ст. 33 з-ну України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 р. №514-VI.

Фізична особа Якушева Аннета Генадіївна (особа не надала згоди на роз-
криття персональних (паспортних) даних) обрана членом наглядової ради. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має.

Посадова особа не володіє часткою в акціонерному капіталі товари-
ства. Посадову особу обрано на строк у 3 (три) роки. В минулому обрана 
особа займала у товаристві посаду члена наглядової ради.

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

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

директор почапський в.д.,  15.04.2014р.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«продцентр»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне 
товариство «Продцентр»

2. Код за ЄДРПОУ 01549863
3. Місцезнаходження емітента 10029 м. Житомир, 

вул.  Котовського, буд.61
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 361275 0412 374303
5. Електронна поштова адреса prodcentr@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.prodcentr.ho.ua

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

2. текст повідомлення
За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15 квітня 

2014 року) 15 квітня 2014 року припинені повноваження Ревізора Арте-
менка Віктора Олександровича (паспорт: ВМ № 616790 виданий Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирьскій обл. 18.09.1998) в зв’язку з за-
кінченням 01.06.2014 р. терміну обрання на посаду. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0.02114%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. На даній посаді перебував з 
01.06.2011р.

Артеменко Віктор Олександрович (паспорт: ВМ № 616790 виданий Бо-
гунським РВ УМВС України в Житомирьскій обл. 18.09.1998) обраний 
15.04.2014 р. Ревізором Товариства за рішенням загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №1 від 15.04.2014 р.) строком на 3 роки. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0.02114%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав по-
саду начальника відділу охорони.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15 квітня 
2014 року) 15 квітня 2014 року припинені повноваження голови Наглядо-
вої ради Фомюка Анатолія Адамовича (паспорт: ВН № 066934 виданий 
Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. 31.01.2002) в 
зв’язку з закінченням 01.06.2014 р. терміну обрання на посаду. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.00013%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. На даній посаді перебував з 
01.06.2011р.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15 квітня 
2014 року) 15 квітня 2014 року припинені повноваження члена Наглядової 
ради Рудницької Яніни Iванівни (паспорт: ВМ № 208474 виданий Богун-
ським РВ УМВС України в Житомирській обл. 10.08.1996) ) в зв»язку з за-
кінченням 01.06.2014 р. терміну обрання на посаду. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0.00393%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. На даній посаді перебувала з 
01.06.2011р.

За рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15 квітня 
2014 року) 15 квітня 2014 року припинені повноваження члена Наглядової 
ради РВФДМУ по Житомирській обл. (Облдержадміністрація), код за  
ЄДРПОУ 13578893, в зв»язку з закінченням 01.06.2014 р. терміну обрання 
на посаду. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 25.10202%. На 
даній посаді посадова особа перебувала з 01.06.2011р.

Фомюк Анатолій Адамович (паспорт: ВН № 066934 виданий Житомир-
ським МВ УМВС України в Житомирській обл. 31.01.2002) обраний 
15.04.2014 р. за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 
15.04.2014 р.) членом Наглядової ради та за рішенням Наглядової ради 
(Протокол №4 від 15.04.2014 р.) головою Наглядової ради Товариства 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0.00013%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Протягом останніх 5 років обіймав посаду головного лікаря.

Рудницька Яніна Iванівна (паспорт: ВМ № 208474 виданий Богунським 
РВ УМВС України в Житомирській обл. 10.08.1996) обрана 15.04.2014 р. 
за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 15.04.2014 р.) 
членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0.00393%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймала 
посаду провідного економіста.

РВФДМУ по Житомирській обл. (Обласна Рада), код за ЄДРПОУ 
13578893, обрано 15.04.2014 р. за рішенням загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1 від 15.04.2014 р.) членом Наглядової ради Товариства 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
25.10202%%.

3. підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. директор Ганна Костянтинівна 
толоконнікова

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
СтраХова КомпанІя «УКрГаЗпромполІС»

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 Страхова 
компанія «Укргазпромполіс», 
21664129, вул.  Днiпровська 
Набережна, 13, м.  Київ, 
02098, Україна,  
(044) 235-25-00

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

15.04.2014

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

www.ugpp.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РІАЛ 
АУДИТ», 38013592

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2013 року. Кво-
рум зборів: 92,6499% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів, за-
твердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічиль-
ної комісії. 2. Розгляд звіту Правління про роботу Товариства за 2012 рік 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту На-
глядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії 
Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Затвердження звіту служби внутрішнього аудиту за 2012 рік. 6. Затвер-
дження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Товариства за 
2012 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства. 8. Прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ре-
візійної комісії Товариства; затвердження кількісного складу Ревізійної 
комісії та обрання членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, 
які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповно-
важеної на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збо-
ри скликані Наглядовою радою, порядок денний затверджено Наглядо-
вою радою, інших пропозицій не надходило.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
збори чергові.
Результати розгляду питань порядку денного:
По питанню 1: Обрано Голову та Секретаря зборів та лічильну комісію у 
складі 3 (трьох) осіб. По питанню 2: Затверджено Звіт правління про ді-
яльність у 2012 році. По питанню 3: Затверджено Звіт Наглядової ради 
про діяльність у 2012 році. По питанню 4: Затверджено Звіт Ревізійної ко-
місії про діяльність у 2012 році. По питанню 5: Затверджено звіт служби 
внутрішнього аудиту за 2012 рік. По питанню 6: Затверджено річний звіт 
(результати) діяльності та баланс за 2012 рік. По питанню 7: Прийнято рі-
шення не розподіляти прибуток, отриманий у 2012 році. По питанню 
8:  Прийнято рішення не виплачувати дивіденди за 2012 рік. По питанню 
9: Прийнято рішення не припиняти повноваження Ревізійної комісії.
6. Інформація про дивіденди. 
Дивіденди не виплачувались, рішення про їх виплату не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 59361 60312
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3774 4192
Довгострокові фінансові інвестиції 24522 23777
Запаси 78 111
Сумарна дебіторська заборгованість 432 309
Грошові кошти та їх еквіваленти 28939 30453
Власний капітал 51394 51538
Статутний капітал 25000 25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -466 463
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2960 3030
Поточні зобов’язання і забезпечення 5007 5744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,93 -1,54
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,93 -1,54

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1000000 1000000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0
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повІдомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Ки-

ївська виробнича компанiя «Рапід»
2. Код за ЄДРПОУ: 05475156
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 566-20-97, (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса: mitchenko@rapid.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://rapid.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. текст повідомлення
11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження Голови Наглядової ради Товариства — Мiтченко Марiї 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КиЇвСЬКа вироБниЧа КомпанIя «рапІд»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтороЖинецЬКий райаГроХІм» 

(код за ЄДРПОУ 05491764, місцезнаходження: 59000, Чернівець-
ка  обл., м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської, 27,) повідомляє, що чергові 
загальні збори акціонерів ПрАТ «Сторожинецький райагрохім» відбудуть-
ся 27.05.2014 року о 12 годині на першому поверсі адміністративного 
корпусу, який розташований на території товариства за адресою: 59000, 
Чернівецька обл., м.Сторожинець, вул.о.Кобилянської, 27.

Реєстрація акціонерів з 11-00 год. до 11-50 год. в день та за місцем 
проведення зборів.

порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізора за 2013 рік, прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізора Товари-
ства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за підсумками роботи в 2013 році.
7. Припинення повноважень директора, членів Наглядової ради та ре-

візора.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання директора товариства.
10. Обрання ревізора товариства.
11. Про затвердження вчинених у 2013 році значних правочинів та по-

переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товари-
ством у 2014 році.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 21.05.2014р. 

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи 
(довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і за-
свідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити 
свої пропозиції, акціонери можуть у робочі дні з 9-00 до 12-00 год. в кабі-
неті директора за місцезнаходженням товариства: 59000, Чернівець-
ка  обл., м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської, 27. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Грицай  О.М. 
Довідки за телефоном: 03735 22702. 

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

2013р. 2012р.
Усього активів 124,5 133,2
Основні засоби 119,3 119,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 5,0 3,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 10,3
Нерозподілений прибуток (86,1) 90,6
Власний капітал 120,9 116,4
Статутний капітал 87,7 87,7
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3,3 16,5
Чистий прибуток (збиток) 4,5 0,5
Середньорічна кількість акцій(шт.) 350760 350760
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт..)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 1 1

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«СУмиГоСптовари»

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 
«СУМИГОСПТОВАРИ»

2. Код за ЄДРПОУ 01552865
3. Місцезнаходження 40007, м.Суми, Лiнiйна,24
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542)334310, (0542)335382

5. Електронна поштова адреса Zat_01552865@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://01552865.emitents.org

7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СУМИГОСПТОВАРИ» (протокол №1/2014 вiд 14 квiтня 
2014 року) прийняте рiшення про припинення Товариства шляхом його 
перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«СУМИГОСПТОВАРИ». Кiлькiсть голосiв «за» — 31684, або 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй, «проти» — 0. Причина прийняття рiшення  — 
мiнiмiзацiя витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої 
органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне товариство.

ТДВ «СУМИГОСПТОВАРИ» — правонаступник ПАТ «СУМИГОСПТО-
ВАРИ», що припиняється шляхом перетворення. Статутний капiтал ТДВ 
«СУМИГОСПТОВАРИ» — 527340,00 грн. Передача активiв та зобов'язань 
буде здiйснена шляхом складання Передавального акту та затвердження 
його Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ».

ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ» здiйснюватиме обмiн акцiй на частки в ста-
тутному капiталi ТДВ «СУМИГОСПТОВАРИ» на наступних засадах:

- кожен з акцiонерiв ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ», що перетворюється, 
має право отримати частку у статутному капiталi правонаступника — ТДВ 
«СУМИГОСПТОВАРИ», що створюється шляхом перетворення ПАТ «СУ-
МИГОСПТОВАРИ»;

- розподiл часток (паїв) створюваного ТДВ «СУМИГОСПТОВАРИ» — 
правонаступника ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ» вiдбувається iз збережен-
ням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному 
капiталi ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ», що перетворюється, а саме: 1 акцiя 
номiнальною вартiстю 10,00 грн. (десять гривень 00 копiйок) кожна 
дорiвнює вартостi частки в розмiрi 10,00 грн. (десять гривень 00 копiйок).

- зазначений в Статутi створюваного ТДВ «СУМИГОСПТОВАРИ» — 
правонаступника ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ» перелiк засновникiв 
(учасникiв), має включати усiх акцiонерiв Товариства, що припиняється, 
станом на день затвердження Статуту створюваного ТДВ «СУМИГОСП-
ТОВАРИ» — правонаступника ПАТ «СУМИГОСПТОВАРИ», iз зазначен-
ням розмiру частки кожного засновника (учасника).

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 Римар Ірина Миколаївна
Голова комiсiї з припинення 

(реорганiзацiї)
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.04.2014
(дата)
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Iванiвни (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ 
МВС України Київської обл.; частка, якою володiє в статутному капiталi То-
вариства — 0,010%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження члена Наглядової ради Товариства — Василенко Тетяни 
Петрiвни (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ 
МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товари-
ства — 0,010%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження члена Наглядової ради Товариства — Манащенка Олексiя 
Кириловича (паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року Бориспiльським 
МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє в статутному 
капiталi Товариства — 0,012%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 
року по 11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження члена Наглядової ради Товариства — Олiйника Валерiя 
Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським 
РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi То-
вариства — 0,010%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження члена Наглядової ради Товариства — Яковенка Анатолiя Пе-
тровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ 
МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товари-
ства — 0,010%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства — Дятел Григорiй Васи-
льович (паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року Деснянським РУГУ 
МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному капiталi Товари-
ства — 0,016%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановленого статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року 
повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства — Перкуна Володимира 
Яковича (паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 року Ватутiнським РУГУ 
МВС України м. Києва ; частка, якою володiє в статутному капiталi Товари-
ства — 0,010%). Строк перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення повно-
важень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з закiнченням 
термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлено-
го статутом Товариства, а саме: припинити з 11.04.2014 року повноваження 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства — Трухан Петро Iванович (паспорт СО 
531425 виданий 23.01.2003 року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва; 
частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства — 0,010%). Строк 
перебування на посадi — з 19.04.2011 року по 11.04.2014  року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрано головою Наглядової ради Товариства — 
Мiтченко Марiю Iванiвну (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Бро-
варським МВГУ МВС України Київської обл.; частка, якою володiє в статут-
ному капiталi Товариства — 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року 
по 11.04.2014 — голова Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 
18.04.2011 року — голова Ради Товариства.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства — 
Василенко Тетяну Петрiвну (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року 
Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному 
капiталi Товариства — 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 — член Наглядової ради Товариства, начальник вiддiлу кадрiв 
Товариства з початку 2009 року по 18.04.2011 року.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства — 
Манащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 вiд 05.10.1999р. 
Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.; частка, якою володiє 
в статутному капiталi Товариства — 0,012%). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 
3  роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 
19.04.2011 року по 11.04.2014 — член Наглядової ради Товариства, з по-
чатку 2009 року по 18.04.2011 року — член Ради Товариства.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства — 
Олiйник Валерiй Анатолiйович (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року 
Шевченкiвським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статут-
ному капiталi Товариства — 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року 
по 11.04.2014 — член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 
18.04.2011 року — член Ради Товариства.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства — 
Яковенка Анатолiя Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року 
Дарницьким РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутному 
капiталi Товариства — 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 — член Наглядової ради Товариства, з початку 2009 року по 
18.04.2011 року — член Ради Товариства. 

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, а саме: обрано головою Ревiзiйної комiсiї Товариства  — 
Дятел Григорiй Васильович (паспорт МЕ 329677 виданий 25.09.2003 року 
Деснянським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутно-
му капiталi Товариства — 0,016%). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з початку 2009 року 
по 11.04.2014 — голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
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встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 
ради Товариства, а саме: обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства — 
Перкуна Володимира Яковича (паспорт СН 776626 виданий 09.04.1998 
року Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в ста-
тутному капiталi Товариства — 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з початку 2009 
року по 11.04.2014 року — член Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

11 квiтня 2014 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 3 вiд 11.04.2014 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства, 
встановленого статутом Товариства, та обрано голову та членiв Наглядової 

ради Товариства, а саме: обрано членом Ревiзiйної комiсiї Товариства — 
Трухана Петра Iвановича (паспорт СО 531425 виданий 23.01.2003 року 
Ватутiнським РУГУ МВС України м. Києва; частка, якою володiє в статутно-
му капiталi Товариства — 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу — 3 роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 19.04.2011 року по 
11.04.2014 — член Ревiзiйної комiсiї Товариства,з початку 2009 року по 
18.04.2011 року-iнженер Товариства.

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

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

Генеральний директор Гриненко в.І.,  14.04.2014р. 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «пІвденЬЗаХІдШляХБУд»
2. Код за ЄДРПОУ: 03449841 
3. Місцезнаходження: Україна, 21036, вінницька область, м. вінниця, 

ленінський район, вул. 40-річчя перемоги, буд. 27 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 35-33-73
5. Електронна поштова адреса: oaouzds@adb.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://uzds.adb.org.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II.текст повідомлення
На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № б/н від 15.04.2014р.) 

було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
1. Звільнення з посади Генерального директора Товариства Лисого Іго-

ря Петровича (Паспортні дані: АА № 079007, виданий Ленінським район-
ним відділенням УМВС України у Вінницькій обл., 30.10.1995р.). Звільнен-
ня Генерального директора Товариства відбулося за рішенням Наглядової 

ради Товариства (протокол № б/н від 15.04.2014р.), згідно з поданою зая-
вою за згодою сторін. Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства. У посадової особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді Генерального 
директора ПАТ «Південьзахідшляхбуд» з 05.03.2014р. по 15.04.2014р.

2. Призначення на посаду Генерального директора Товариства Шапо-
рева Михаила Ивановича (Паспортні дані: № 12 99 034093, выдан ОПВС 
по обслуживанию Ленинского района УВД гор. Астрахани, 09.11.1999р., 
код подразделения 302-077). Призначення Генерального директора Това-
риства відбулося за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол 
№  б/н від 15.04.2014р.) у зв`язку з поданою заявою. Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства. У посадової особи непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначення 
Генерального директора Товариства відбулося строком на один рік, до 
15  квітня 2015 року (включно), згідно п. 12.1.3. Статуту Товариства. Особа 
протягом своєї діяльності перебувала на посадах: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «ІНДАЛ» на посаді Заступника директора з 15.01.2009 
по 11.04.2014р. 

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

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

2. Генеральий директор  _______  Шапорев Михаил Иванович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  15.04.2014 року
 М. П. (дата)

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

з нерухомістю) емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КартелЬ» 

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-
риСтво «КартелЬ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 31201893
3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-69-00.
5. Електронна поштова адреса: vrublev@dsnews.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.depo.ua 
7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ. текст повідомлення 

2.1. На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАРТЕЛЬ» 
(Рішення єдиного акціонера №3 від 11.04.2014р.) виникла особлива ін-
формація про зміну складу посадових осіб в зв’язку з перевиборами ор-
ганів управління емітента, а саме:

2.1.1. Припинено повноваження Ревізора ПрАТ «КАРТЕЛЬ» (надалі 
також «Товариство») Вовкогона Олега Миколайовича (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Товариства не во-
лодіє. Загальний строк перебування на даній посаді 15 днів. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

2.1.2. Обрано на посаду Ревізора Товариства Борячек Марину Анато-
ліївну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
Обрано строком на п’ять років. Акціями Товариства не володіє. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу кадрів.

2.2. На підставі рішення Наглядової Ради ПрАТ «КАРТЕЛЬ» (Прото-
кол від 11.04.2014р.) виникла особлива інформація про зміну складу по-
садових осіб в зв’язку з перевиборами органів управління емітента, а 
саме:

2.2.1. Припинено повноваження Голови Правління Товариства Білоу-

сюк Валентини Іванівни (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Акціями Товариства не володіє. Загальний строк пе-
ребування на даній посаді 4 роки 11 місяців. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. 

2.2.2. Припинено повноваження Члена Правління Товариства Полі-
щука Костянтина Олександровича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Акціями Товариства не володіє. Загальний 
строк перебування на даній посаді 2 роки 3 місяці. Особа не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

2.2.3. Припинено повноваження Члена Правління Товариства Вру-
блевського Ігоря Олександровича (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Акціями Товариства не володіє. Загальний 
строк перебування на даній посаді 9 місяців. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. 

2.2.4. Обрано на посаду Голови Правління Товариства Вовкогона 
Олега Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Обрано строком на три роки. Акціями Товариства не во-
лодіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: фінансо-
вий аналітик, фінансовий менеджер, фінансовий директор. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.2.5. Обрано на посаду Члена Правління Товариства Поліщука Кос-
тянтина Олександровича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Обрано строком на три роки. Акціями Товариства не 
володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: за-
ступник Голови Правління з адміністративно-господарських питань. Осо-
ба не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

2.2.6. Обрано на посаду Члена Правління Товариства Овчаренко 
Ольгу Миколаївну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Обрано строком на три роки. Акціями Товариства не володіє. 
Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: генеральний 
директор. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. 

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

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

Голова правління прат «КартелЬ» ____________ вовкогон о.м. 
м.п. «15» квітня2014 року
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ЗаКрите аКцІонерне товариСтво 
«ремонтно-ІнСтрУменталЬний Завод» 
(юридична адреса: 81070 Львівська обл., Яворівський р-н, 

смт. Івано-Франкове, вул. Львівська, буд. 55) Код з ЄДР (код ЄДРПОУ) 
32673479 Міжміський код, телефон та факс : +38 (032) 298 43 07, 
+380637547346; Електронна поштова адреса: rizzavod@gmail.com. 
Повідомляє наступне:

вІдомоСтІ про зміну складу посадових осіб емітента –
Закрите акціонерне товариство «ремонтно-інструментальний 

завод» (код єдрпоУ 32673479)
Дата 

прийняття 
рішення

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада* Прізви-
ще, ім’я, 

по 
батькові 

або 
повне 

наймену-
вання 

юридич-
ної особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи (се-
рія, номер, 

дата видачі, 
орган, який 

видав)** 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статутно-

му 
капіталі 
емітента

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
18.03.2014 

року
Припине-

но 
повнова-

ження

Голова 
правління

Гаврилюк 
Олек-
сандр 

Романо-
вич 

Згоди на 
розкриття 

немає

0

18.03.2014 
року

Призна-
чено 

Виконую-
чий 

обов’язки 
Голови 

правління 

Гузь 
Юрій 

Михайло-
вич 

Згоди на 
розкриття 

немає

0

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються 

(обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття 

паспортних даних.
Зміст інформації:
У відповідності до Протоколу Засідання Спостережної (Наглядової) 
ради від 18.03.2014 року №01/2014 року відсторонено від виконання 
обов’язків, відкликано з посади Голови правління Закритого акціо-
нерного товариства «Ремонтно-інструментальний завод» (код  
ЄДРПОУ 32673479) Гаврилюка Олександра Романовича та призна-
чено на посаду виконуючого обов’язки Голови правління Гузя Юрія 
Михайловича
Уповноважений орган — Спостережна (Наглядова) рада 
ЗАТ  «Ремонтно-інструментальний завод»
Дата прийняття рішення — 18.03.2014 року
Зміст рішення: відсторонити від виконання обов’язків, відкликати з 
посади Голови правління ЗАТ «Ремонтно-інструментальний завод» 
Гаврилюка Олександра Романовича з 18.03.2014 року. Призначити 
на посаду в.о. обов’язків Голови правління ЗАТ «Ремонтно-
інструментальний завод» Гузя Юрія Михайловича у відповідності до 
поданої заяви з 18.03.2014 року до призначення Голови правління 
товариства, в порядку визначеному Статутом Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: необ-
хідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону 
України «Про акціонерні товариства».
Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини відсутня.
Гузь Юрій Михайлович протягом останніх п’яти років — Суб’єкт під-
приємницької діяльності фізична особа. Строк призначення — до 
призначення Голови правління товариства в порядку, визначеному 
статутом.
Гаврилюк Олександр Романович перебував на посаді з 30.05.2008 
року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

в.о. Голови правління _________ 
(підпис)

Гузь Ю.м.

М.П. 27.03.2014
(дата)

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «айпеК», 
30057276, вул. Пирятинська, буд. 14, 
м. Прилуки, Прилуцький р-н, 
Чернiгiвська область, 17500, Україна, 
045 522-84-71

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

17.04.2014

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

30057276.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2013 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про 
обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та 
затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт Голови Правління 
Товариства про результати господарської діяльності у 2012 р. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства. 5. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови 
Правління та Ревізора Товариства. 6. Розподіл прибутку 
Товариства за підсумками 2012 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. 8. 
Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 
2013  р. 9. Припинення повноважень наглядової ради 
Товариства. 8. Про припинення повноважень ревізора 
Товариства. 9. Обрання ревізора Товариства. 10. Затвер-
дження нової редакції Статуту Товариства. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
Вайспапір В.А., Чернікова О.С., Воловик О.В. Позачергові 
збори не проводились. Результати розгляду питань порядку 
денного: Обрали голову та секретаря зборів, лічильну комісію 
та затвердили регламент Зборів. Затвердили звіт Наглядової 
ради, Голови Правління та Ревізора Товариства. Розподілили 
прибуток Товариства за підсумками 2012 р. Затвердили 
річний звіт Товариства за 2012 р. Визначили основні 
напрямки діяльності Товариства у 2013 р. Припинили 
повноваженя наглядової ради Товариства. Припинили 
повноваженя та обрали ревізора Товариства.
Затвердили нову редакцію Статуту Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
12.04.2013 р. (протокол №1/13 вiд 12.04.2013р.), дивiденди за 2012 р. 
не виплачувались, а прибуток направлено на матерiально-технiчний 
розвиток. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2014 р. 
дивiденди за 2013 р. не виплачувались, а прибуток направлено на 
матерiально-технiчний розвиток.

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

звітний попередній
Усього активів 5455 5482
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 5350 5350
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 98 101
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 31
Власний капітал 22 71
Статутний капітал 70 70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -48 1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5433 5411
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,35 -0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,35 -0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 140 140
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «мIЖнародний аеропорт 
«СIмферополЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 01130621
3. Місцезнаходження 95491, м. Сiмферополь, пл. аеропорту, 15
4. Міжміський код, телефон та факс:(0652) 595516 (0652) 595785
5. Електронна поштова адреса: office@airport.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ. текст повідомлення
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвер-
дженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01  листо-
пада 2011 року № 501, на пiдставi Контракту з Головою Правління – гене-
ральним директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» від 14 квітня 2014 року

наказом фонду майна республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний 
аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцій Товари-
ства у власності Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв 
Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної 
Республiки Крим) № 114 вiд 14 квітня 2014 року «Про призначення Голови 
Правління – генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,

- призначено плаксіна євгена васильовича Головою правління – 
генеральним директором пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«мІЖнародний аеропорт «СІмферополЬ» з 14 квітня 2014 року.

згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття 
рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє 
акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Призначено строком на п`ять років (до 
14.04.2019 року.) 

Iншi посади, якi обіймав протягом останніх п`яти рокiв: 2008р. - началь-
ник юридичного вiддiлу ПАТ «МА «Сiмферополь», з 03.2012 - 01.2013 рiк 
- директор виробничого департаменту - заступник виконавчого директора 
ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», з 01.2013 - директор з ви-
робництва ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», з 02.03.2014року 
до 13.04.2014 року виконуючий обов`язки Голови Правління - генерально-
го директора ПАТ «МА «Сімферополь», з 14.04.2014 року – Голова прав-
ління – генеральний директор ПАТ «МА «Сімферополь», не володiє 
акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь». 

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

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

Голова Правлiння-генеральний директор            Євген Васильович Плаксін
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника) 
 15.04.2014р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СI-еС-тI IнвеСт»

річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СI-ЕС-ТI 
IНВЕСТ», 20280935, вул. 
Русанівський бульвар, буд. 7, 
м. Київ, Дніпровський, 
02154, 056 788-02-07

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

17.04.2014

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

http://newtone.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Євроаудит», 30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності  
емітента

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 82113 85229
Основні засоби (за залишковою вартістю) 26942 27084
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30 30
Сумарна дебіторська заборгованість 3873 10636
Грошові кошти та їх еквіваленти 262 1874
Власний капітал 903 11347
Статутний капітал 45766 45766
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -44863 -34419
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 81210 73882
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -63,12 -26,17
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-63,12 -26,17

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 165458 165458
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0



№74, 17 квітня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

61

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ГотелЬ-
ний КомплеКС «ялта-ІнтУриСт»

повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»

2. Код за єдрпоУ: 02573711
3. місцезнаходження: 98600, Автономна Республіка Крим, м.Ялта, 

вул. Дражинського, 50
4. міжміський код, телефон та факс: 0654 270280
5. електронна поштова адреса: info@hotel-yalta.com 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.hotel-yalta.com 
7. вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення

Згідно Наказу заступника Генерального директора № 314-к від 
15.04.2014 року, відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- 15.04.2014 року припинено повноваження головного бухгалтера Ле-
мещук Олени Геннадіївни (особа не надавала згоду на розкриття паспорт-
них даних), в зв’язку з поданою заявою від 15.04.2014 року на переведен-
ня на іншу посаду. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. 
На посаді перебувала 8 місяців 16 днів. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

- 15.04.2014 року призначено на невизначений строк головним бухгалте-
ром Бондаренко Тетяну Миколаївну (особа не надавала згоду на розкриття 
паспортних даних), в зв’язку з поданою заявою від 15.04.2014 року на пере-
ведення на посаду. Посади, які обіймала особа: заступник головного бухгал-
тера ПАТ «г/к «Ялта-Інтурист». Часткою у статутному капіталі Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Заступник Генерального директора
ПАТ «Готельний комплекс «Ялта-Інтурист»

______ 
(підпис)

М.Л. Новожилов 
(ініціали та 

прізвище керівника)
М.П. 15.04.2014р. 

(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«енерГореСУрСи»

повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 
власному веб-сайті (веб-сторінці).

1. Загальні відомості
повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 
організаційно-правова форма: акціонерне товариство 
місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетров-

ська  обл., місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
Ідентифікаційний код за єдрпоУ емітента: 31802573 
міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-10-45,  

(0566) 63-82-51 
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 

А00 823830 
дата державної реєстрації: 24.01.2002 
електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.enr.dp.ua 
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента
2. текст повідомлення

15.04.2014 року, на підставі рішення загальних зборів акціонерів То-
вариства, у складі посадових осіб емітента відбулися наступні зміни:

1. Відкликано (звільнено): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 30926946, Голова 
Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», перебував на посаді з 
06.02.2012 року до 15.04.2014 року, частка, якою володіє в статутному 
капіталі емітента – 2,5%, підставою відкликання (звільнення) є рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2014 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Відкликано (звільнено): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 
05393108, член Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», перебу-
вав на посаді з 06.02.2012 року до 15.04.2014 року, частка, якою воло-
діє в статутному капіталі емітента – 23%, підставою відкликання (звіль-
нення) є рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2014 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Відкликано (звільнено): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», код ЄДРПОУ 35537363, 
член Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», перебував на посаді 
з 06.02.2012 року до 15.04.2014 року, частка, якою володіє в статутно-
му капіталі емітента – 2,5%, підставою відкликання (звільнення) є рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2014 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Обрано: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 30926946, Голова Наглядової 
ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», обрано на термін 3 (три) роки до 
15.04.2017 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: Голова 
Наглядової ради; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента 
– 2,5%, підставою обрання є рішення загальних зборів акціонерів Това-
риства від 15.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

5. Обрано: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС», код ЄДРПОУ 
19093004, член Наглядової ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», обрано 
на термін 3 (три) роки до 15.04.2017 року, протягом останніх п’яти років 
посади в Товаристві не обіймав; частка, якою володіє в статутному ка-
піталі емітента – 22%, підставою обрання є рішення загальних зборів 
акціонерів Товариства від 15.04.2014 року, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

6. Обрано: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», код ЄДРПОУ 35537363, член Наглядової 
ради ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», обрано на термін 3 (три) роки до 
15.04.2017 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: член 
Наглядової ради; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента 
– 2,5%, підставою обрання є рішення загальних зборів акціонерів Това-
риства від 15.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

Голова правління  мусатов максим михайлович.

товариСтво З оБмеЖеноЮ 
вIдповIдалЬнIСтЮ «ртц «БориСпIлЬ»

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 «РТЦ 
«БОРИСПIЛЬ», 34543910, вулиця 
Горбатюка, будинок 2, мiсто Бориспiль, 
Київська область, 08300, Україна, 
(044) 383-92-33

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

14.04.2014 р.

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

www.modul.ua

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

Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «СЕРВІС-АУДИТ», 32205930

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
 найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 62965,8 62202
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23831,7 24863,5
Довгострокові фінансові інвестиції 24114 24114
Виробничі запаси 0,1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 12816,7 12048
Грошові кошти та їх еквіваленти 2148,7 1139,8
Власний капітал 1002,8 -2584,9
Статутний капітал 37,5 37,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 965,3 -2622,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 53923,1 55122,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 8039,9 9664,8
Чистий прибуток (збиток) 3587,7 4802,1
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рІЧна ІнформацІя за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: приватне 
аКцIонерне товариСтво «КоБеляцЬКий Завод 
продоволЬЧиХ товарIв «мрIя», Україна Полтавська обл. 
Кобеляцький р-н 39200 м.Кобеляки вул. Днiпропетровська, 26, 00382668, 
(05343) 3-25-80

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2014р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: zavod-mriya.narod.ru

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Український корпоративний ау-
дит», 33620564

5. Інформація про загальні збори 
28.03.2013р. проведено чергові загальні збори.
Порядок денний : 1.Обрання голови та секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту робо-
ти загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Звiт Виконавчого органу про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк. Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2012р. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4.Звiт Наглядової ради То-
вариства про роботу у 2012 роцi.Затвердження звiту Наглядової ради То-
вариства за 2012р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради Товариства. 5.Звiт та висновки ревiзора за 2012 рiк. 
Затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2012р.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзора. 6.Затвердження планiв дiяльностi То-
вариства на 2013 рiк. 7.Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2012 р.

пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. по 
всіх питаннях порядку денного прийняті позитивні рішення.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалося.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та (тис. грн)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 9432 9030
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3137 2826
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2497 3012
Сумарна дебіторська заборгованість 1113 1999
Грошові кошти та їх еквіваленти 1234 480
Власний капітал 8888 8116
Статутний капітал 129 129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 772 529
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 544 914
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

- -

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

- -

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

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

директор  Карнаух н.в.

(код за ЄДРПОУ- 25610018, місцезнаходження:  61052, м. Харків,  
вул. Мало-Панасівська, 4/7, офіс 305-306, тел:  057712-45-13, e-mail - 
proritetsv@rambler.ru  , власна web-сторінка -  www.harchprom.nr-avers.com.ua)

повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента.
Посадова особа Ревiзор Пiголєв Дмитро Євгенiйович (паспорт: серiя 

ММ номер 140204 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
обл. 01.03.1999) припиненi повноваження 15.04.2014 р. загальними збора-
ми акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 15.04.2014 р.) у зв’язку з поданою зая-
вою про вiдкликання його, як ревiзора Товариства. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 25.00000%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.  Перебував на посадi з 21.03.2011 р.

Посадова особа Ревiзор Горбаченко Валентин Борисович (паспорт: 
серiя ММ номер 072381 виданий Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 02.12.1998) обрана на посаду 
15.04.2014 р.  загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
15.04.2014 р.) термiном на 5 рокiв. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 2.50000%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi 
посади :  Управляючий митним складом ПРАТ «ХАРКIВХАРЧПРОМ» з 
09.01.2007 р.

директор                                                                  Бистрицький С.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «ХарКІвХарЧпром»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
«ЗапорIЗЬКий КаБелЬ-
ний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м.Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-79 (061)701-79-12
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.zkz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв’язку з прийняттям 27.03.2014р. Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ЗКЗ» (надалi - Товариство) рiшення про обрання членiв Наглядової 
ради, на виконання пункту 7.2. положення «Про Наглядову раду ПАТ 
«ЗКЗ», 16.04.2014р. проведено засiдання Наглядової ради Товариства на 
якому прийнято рiшення про обрання Компанiї «Energy Standard Industries 
Limited» Головою Наглядової ради Товариства.

Iнформацiя щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв’язку з тим, 
що законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi 

склади злочинiв виключно для фiзичних осiб.
Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти 

рокiв не наводиться у зв’язку з тим, що зазначена iнформацiя розкриваєть-
ся стосовно фiзичних осiб.

Посадову особу призначено до моменту прийняття Наглядовою радою 
Товариства рiшення про переобрання Голови Наглядової ради.

У зв'язку з прийняттям 27.03.2014р. Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «ЗКЗ» (надалi - Товариство) рiшення про обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї, на виконання пункту 7.2. положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 
«ЗКЗ», 16.04.2014р. проведено засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства на 
якому прийнято рiшення про обрання Линди Свiтлани Iванiвни Головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової 
вiдсутня. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: начальник бюро 
вiддiлу управлiнського облiку.

Посадову особу призначено до моменту прийняття Ревiзiйною комiсiєю 
Товариства рiшення про переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї.

Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться, 
оскiльки вiдсутня згода посадової особи на розкриття конфiденцiйної 
iнформацiї.

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 Мотренко Олександр Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2014
(дата)
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код за ЄДРПОУ 00953102, місцезнаходження:  61177, м. Харкiв  
вул. Чуваська 8, тел: (057) 372-51-14 , e-mail - melmontaj@mail.ru , влас-
на web-сторінка - www.mlinmontazh.nr-avers.com.ua 

повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента.
Посадова особа Голова правлiння Познанська Валентина Юрiївна 

(паспорт: серiя МН номер 636896 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Хар. обл. 21.01.2004) припиненi повноваження 
14.04.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 16.27774%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на 
посадi з 19.04.2011 р.

 Посадова особа Член правлiння Нiчипоренко Микола Андрiйович 
(паспорт: серiя СЕ номер 214262 виданий Броварським МВ ГУ МВС 
України в Київськiй обл. 19.10.2002) припиненi повноваження 14.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) у зв'язку 
з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.02710%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 19.04.2011 р.

 Посадова особа Голова Наглядової ради Копишев Володимир Олек-
сандрович (паспорт: серiя МК номер 534325 виданий ЦВМ Дзержин-
ського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 27.06.1997) припиненi повно-
важення 14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н 
вiд 14.04.2014 р. ) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.20856 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на 
посадi з 19.04.2011 р.

 Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Вячеслав Олексiйович 
(паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетр.обл. 05.03.2001) припиненi повноваження 14.04.2014 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 22.44361%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Перебував на посадi з 19.04.2011 р.

 Посадова особа Член Наглядової ради Кубрак Анатолiй Григорович 
(паспорт: серiя АМ номер 173502 виданий Амур-Нижньоднiпропетровським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпроп.обл. 14.12.2000) припиненi повноваження 
14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 20.35934%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 19.04.2011 р.

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кузьмiшкiна Людмила 
Володимирiвна (паспорт: серiя АМ номер 441987 виданий Амур-
Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпроп.обл. 
16.05.2001) припиненi повноваження 14.04.2014 р. загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) у зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.06542% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Перебувала на посадi з 19.04.2011 р.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Литвиненко Свiтлана Дем'янiвна 
(паспорт: серiя МК номер 591947 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС 
Украхни в Харкiвськiй обл. 17.10.1997) припиненi повноваження 
14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 
р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.00516%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 19.04.2014 р.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Курило Iван Костянтинович (пас-
порт: серiя АК номер 436395 виданий Червоногвардiйським РВВС УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл 22.02.1999) припиненi повноваження 
14.04.2014 р. загальним зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 
р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.30683%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 19.04.2011 р.

 Посадова особа Голова Наглядової ради Копишев Володимир Олек-
сандрович (паспорт: серiя МК номер 534325 виданий ЦВМ Дзержин-
ського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.. 27.06.1997) обрана на 
посаду 14.04.2014 р засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) термiном а 3 роки з числа обраних загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) членiв наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.20856%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймав наступнi посади: - директор ХСБМУ ПАТ «МЛИНМОН-
ТАЖ», Голова Наглядової ради ПАТ «Млинмонтаж».

Посадова особа Член Наглядової ради Щигарцев Вячеслав 
Олексiйович (паспорт: серiя АМ номер 252862 виданий АНД РВ ДМУ 
УМВС України в Днiпропетровськiй обл.. 05.03.2001) обрана на посаду 

14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 22.44361%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади : Ди-
ректор ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ» , член Наглядової ради ПАТ 
«Млинмонтаж». 

Посадова особа Член Наглядової ради Кубрак Анатолiй Григорович 
(паспорт: серiя АМ номер 173502 виданий Амур Нижньоднiпропетровським 
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.. 14.12.2000) обрана на 
посаду 14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокл № б/н вiд 
14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 20.35934%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: 
старший прораб, ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ», член Наглядової 
ради ПАТ «Млинмонтаж».

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кузьмiшкiна Людмила Воло-
димировна (паспорт: серiя АМ номер 441987 виданий Амур 
Нижньоднiпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл.. 16.05.2001) обрана на посаду 14.04.2014 р. засiданням Ревiзiйної 
комiсiї (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном на 3 роки з числа об-
раних загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.06542%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: головний бух-
галтер, ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ», Голова Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Млинмонтаж» .

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Литвиненко Свiтлана 
Дем'янiвна (паспорт: серiя МК номер 591947 виданий Ленiнським РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.. 17.10.1997) обрана на посаду 
14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.00516%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: 
бухгалтер ХСБМУПАТ «МЛИНМОНТАЖ», член Ревiзiйної комiсiї  
ПАТ «Млинмонтаж» .

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Царенко Олена Вiкторiвна 
(паспорт: серiя АН номер 907035 виданий Красногвардiйським РВ 
ГУМВС України у Днiпропетровськiй обл. 22.10.2010) обрана на посаду 
14.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймає посаду - бухгалтер ДП ДСБМУ-2 ПАТ «Млин-
монтаж». 

Посадова особа Голова правлiння Познанська Валентина Юрiївна (пас-
порт: серiя МН номер 636896 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 21.01.2004) обрана на посаду 14.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном 
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 16.27774%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протя-
гом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Голови правлiння ПАТ «Млинмон-
таж».

Посадова особа Член правлiння Нiчипоренко Микола Андрiйович 
(паспорт: серiя СЕ номер 214262 виданий Броварським МВ ГУ МВС Укра-
їни в Київськiй обл. 19.10.2002) обрана на посаду 14.04.2014 р. засiданням 
Наглядової ради (Протокл № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02710%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх  
5 рокiв обiймав наступнi посади: директор ДП «МОНТАЖ»ВАТ «МЛИН-
МОНТАЖ», член правлiння ПАТ «Млинмонтаж».

Посадова особа Член правлiння Кравцов Микола Іванович (паспорт: 
серiя АЕ номер 572996 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України 
в Дніпропетровськiй обл. 09.04.1997) обраний на посаду 14.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 14.04.2014 р.) термiном 
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0645 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: електрозварник ручного зва-
рювання 6 розряду ДП ДСБМУ -2 ПАТ «Млинмонтаж».

Посадова особа Член правлiння Щигарцев Сергій Вячеславович 
(паспорт: серiя АН номер 640380 виданий Амур-нижньодніпровським 
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровськiй обл. 23.10.2007) обраний на 
посаду 14.04.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 
14.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 1,8155 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: дирек-
тор ТОВ «БМУ-2».

Голова правлiння                       познанська валентина Юрiївна

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «млинмонтаЖ»,
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «БУдГІ-
дравлІКа»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

05790352

3. Місцезнаходження емітента 65005, м. Одеса, 
вул. Мельницька, 28А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0482358610

5. Електронна поштова адреса емітента ishpanuk@stroygidravlika.
pat.ua

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

stroygidravlika.pat.ua 

7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 2 розділу ІІ або інформа-
ція про іпотечні цінні папери відповідно 
до вимог розділу ІІІ цього Положення.

Зміна складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення.
протоколом Загальних зборів акціонерів пат « Будгідравліка « 

від 15.04.2014 р., відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо змі-
ни складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Паламарчука Ми-
хайла Володимировича, паспорт серії КЕ № 250793, виданий Іллічівським 
РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1996 року., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на по-
саді з 12.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.051 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Мартинюк Тетяни 
Анатоліївни, паспорт серії КЕ № 643392, виданий Іллічівським РВ УМВС 
України в Одеській області 16.05.1997 року.., у зв’язку iз закiнченням 
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 
12.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.037 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Проценко Віктора 
Павловича, паспорт серії КК № 285214, виданий Малиновським РВ УМВС 
України в Одеській області 14.07.1999 р., у зв’язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 12.04.2011 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.055 %.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Олейниченко 
Олександра Анатолійовича, паспорт серії КК № 037001, виданий Мали-
новським РВ УМВС України в Одеській області 29.05.1998р., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на по-
саді з 12.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
0.002  %.

- припинено повноваження члена ревізійної Чепуренко Федіра Васи-
льовича, паспорт серії КЕ № 389448, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 13.09.1996 р.., у зв’язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 12.04.2011 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частки у статутному капіталі Товариства не має..

- обрано на посаду члена наглядової ради Паламарчука Михайла 
Володимировича, паспорт серії КЕ № 250793, виданий Іллічівським 
РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1996 року. Посадова особа 
призначена на термін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльнос-
ті обіймала посади начальника відділу технічного контролю, першого 
заступника голови правління з якості, першого заступника генераль-
ного директора з якості, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства 0.051 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Мартинюк Тетяну Анатолі-
ївну, паспорт серії КЕ № 643392, виданий Іллічівським РВ УМВС України 
в Одеській області 16.05.1997 року. Посадова особа призначена на тер-
мін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду 
інженера метролога, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
0.037  %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Проценко Віктора Павло-
вича, паспорт серії КК № 285214, виданий Малиновським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області 14.07.1999 р. Посадова особа призначена на тер-
мін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади: 
заступник директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
0.055  %.

- обрано на посаду члена наглядової ради члена ревізійної комісії 
Олейниченко Олександра Анатолійовича, паспорт серії КК № 037001, ви-
даний Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 29.05.1998р. 
Посадова особа призначена на термін 3 роки, протягом останніх 5 років 
своєї діяльності обіймала посади: заступник головного інженера з нової 
техніки, заступник голови правління генерального директора з маркетин-
гу, першого заступника генерального директора з маркетингу, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства 0.002 %.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Чепуренко Федіра Васи-
льовича, паспорт серії КЕ № 389448, виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 13.09.1996 р. Посадова особа призначена на 
термін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала поса-
ди: комірник, начальник складів, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не 
має.

протоколом наглядової ради пат « Будгідравліка « від 
15.04.2014  року 

- обрано на посаду Голови наглядової ради Паламарчука Михайла 
Володимировича, паспорт серії КЕ № 250793, виданий Іллічівським РВ 
УМВС України в Одеській області 22.05.1996 р. Посадова особа призна-
чена на термін 3 роки.

протоколом ревізійної комісії пат « Будгідравліка « від 
15.04.2014  року 

- обрано на посаду Голови ревізійної комісіі Олейниченко Олександра 
Анатолійовича, паспорт серії КК № 037001, виданий Малиновським РВ 
УМВС України в Одеській області 29.05.1998р. Посадова особа призна-
чена на термін 3 роки. 

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

Генеральний директор  федотов володимир веніамінович.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «БУдГІдравлІКа»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «лУБнифарм»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження емітента: 37500, Полтавська обл., м. Лубни,  

вул. Петровського, 16
4. Міжміський код та телефон: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса емітента: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента. 
ІІ.текст повідомлення:

Рішенням Наглядової ради товариства протокол № 3 від 15.04.2014  року 

прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
1. Припинено повноваження (звільнено) В.О. голови правління Кравчен-

ка Ігоря Вікторовича (паспорт серія КН № 193901, виданий 17.07.1996  р. 
Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області). Звільнено у зв’язку з 
обранням головою правління. Перебував на посаді В.О. голови правління з 
15.04.2013 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Обрано (призначено) головою правління Кравченко Ігоря Вікторовича 
(паспорт серія КН № 193901, виданий 17.07.1996 р. Лубенським МРВ УМВС 
України в Полтавській області). Часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: керуючий Лубен-
ської філії ПАТ «Полтава-банк», В.О.голови првління ПАТ «Лубнифарм». 
Призначено на посаду на строк призначення правління ПАТ «Лубнифарм», 
до 17.05.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління  Кравченко Ігор вікторович     15.04.2014
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво «одеС-
нафтопродУКт»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03482749

3. Місцезнаходження емітента 65039 м. Одеса провулок 2-й 
Артилерiйський, буд. 6

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482)34-24-09 (0482)34-10-46

5. Електронна поштова адреса емітента office@onp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.onp.com.ua

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

2. текст повідомлення
Посадова особа Голова Правлiння Рибка Олександр Володимирович 

(згоди на розкриття паспортних даних не надано) звiльнена (припинено по-
вноваження) рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на 
пiдставi закiнчення термiну повноважень згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Рибка Олександр Володимирович займав посаду 
Голови Правлiння три роки. 

Посадова особа член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з 
економiчних питань Плiскунов Тимур Миколайович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) звiльнена (припинено повноваження) рiшенням 
Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на пiдставi закiнчення термiну 
повноважень згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Плiскунов 
Тимур Миколайович займав посаду члена Правлiння чотири роки. 

Посадова особа член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з вироб-
ництва Несмiян Вiталiй Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) звiльнена (припинено повноваження) рiшенням Наглядової 
ради Товариства вiд 14.04.2014. на пiдставi закiнчення термiну повнова-
жень згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Несмiян Вiталiй 
Вiкторович займав посаду члена Правлiння три роки. 

Посадова особа член Правлiння Радобенко Олександр Миколайович 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) звiльнена (припинено по-
вноваження) рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на 
пiдставi закiнчення термiну повноважень згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Радобенко Олександр Миколайович займав по-
саду члена Правлiння три роки. 

Посадова особа член Правлiння Гапоненко Iрина Едуардiвна (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) звiльнена (припинено повноважен-

ня) рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. на пiдставi 
закiнчення термiну повноважень згiдно Статуту Товариства. Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Гапоненко Iрина Едуардiвна займала посаду члена Правлiння 
один рiк. 

Посадова особа Голова Правлiння Рибка Олександр Володимирович (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням На-
глядової ради Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно Статуту 
Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Рибка Олександр Володимирович протягом останнiх 
5 рокiв займав посади член Правлiння товариства, Заступник Голови Правлiння 
Товариства, перший заступник директора, Голова Правлiння. 

Посадова особа член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з 
економiчних питань Плiскунов Тимур Миколайович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням Наглядової ради 
Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно Статуту Товариства. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Плiскунов Тимур Миколайович протягом останнiх 5 
рокiв займав посади заступника начальника планово-економiчного вiддiлу, 
члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння з економiчних питань. 

Посадова особа член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з вироб-
ництва Несмiян Вiталiй Вiкторович (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано ) призначена (обрана) рiшенням Наглядової ради Товариства 
вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно Статуту Товариства. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Несмiян Вiталiй Вiкторович протягом останнiх 5 рокiв за-
ймав посади директор з виробництва, член Правлiння, Заступник Голови 
Правлiння Товариства з виробництва. 

Посадова особа член Правлiння Радобенко Олександр Миколайович 
(згоди не розкриття паспортних даних на надано ) призначена (обрана) 
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, 
згiдно Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Радобенко Олександр 
Миколайович протягом останнiх 5 рокiв займав посади начальник станцiї 
АЗС, начальник цеху, член Правлiння. 

Посадова особа член Правлiння Гапоненко Iрина Едуардiвна (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано ) призначена (обрана) рiшенням 
Наглядової ради Товариства вiд 14.04.2014. строком на три роки, згiдно 
Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Гапоненко Iрина Едуардiвна про-
тягом останнiх 5 рокiв займала посади помiчник комерцiйного директора, 
заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, член Правлiння .

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ рибка олександр володимирович
   М.П.

рІЧна ІнформацІя за 2013 рік 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво  «волинЬХолдIнГ», Волинська обл. Луцький 
район р-н 45612 смт Торчин Iвана Франка, 4, 20134889, 0332  776 848

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 15.04.2014р. 

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: volinholding.emitent.org.ua

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Приватна аудиторська фiрма «СЕРКО», код ЕДРПОУ 20135377. 

1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 515487 454402

Основні засоби (за залишковою вартістю) 187627 192900
Довгострокові фінансові інвестиції 259 394
Запаси 55448 53213
Сумарна дебіторська заборгованість 157653 168922
Грошові кошти та їх еквіваленти 76390 1170
Власний капітал 449012 405582
Статутний капітал 100 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 448897 405467
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 66475 48820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2171 2032
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2171 2032

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 20000 20000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «СтраХова 
КомпанIя «примор'є», 
20976482Одеська , Приморський, 
65039, м. Одеса, пр-т Гагарiна, 12 -А 
048-719-86-97,

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

16.04.2014

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

www.primorie.odessa.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс», 
23877071 

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

25.04.2013р. відбулися чергові загальні 
збори акціонерів. Кворум – 99,0495.
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї, 
обрання Голови та секретаря зборiв.
2. Звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2012 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту.
3. Звiт Ревiзора про пiдсумки роботи за 
2012 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.
4. Затвердження балансу та рiчного 
звiту Товариства за 2012 рiк.
5. Затвердження ринкової вартостi 
акцiй Товариства.
6. Про розподiл прибутку Товариства за 
2012 рiк та визначення частини 
прибутку, що направляється на 
збiльшення Статутного капiталу. 
7. Про збiльшення Статутного капiталу 
Товариства шляхом пiдвищення 
номiнальної вартостi акцiй за рахунок 
спрямування до Статутного капiталу 
прибутку (його частини) за 2012 рiк. 

8. Прийняття рiшення про випуск акцiй 
нової номiнальної вартостi.
9. Про визначення вповноважених осiб 
уповноваженого органу Товариства, 
яким надаються повноваження 
проводити дiї щодо випуску акцiй 
товариства.
10. Про внесення змiн до Статуту 
Товариства, пов’язаних зi збiльшенням 
Статутного капiталу Товариства 
шляхом пiдвищення номiнальної 
вартостi акцiй. 
11. Про переобрання складу органiв 
управлiння та контролю Товариства.
12. Про змiну мiсцезнаходження 
Товариства.
13. Про внесення змiн до Статуту 
Товариства, пов’язаних зi змiною 
мiсцезнаходження.
Особи, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного: 
Дирекцiя. Особа, що iнiцiювала 
проведення позачергових загальних 
зборiв: збори проводилися черговi.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 336060.000 265657.000
Основні засоби (за залишковою вартістю) 47.000 11.000
Довгострокові фінансові інвестиції 167692 144832
Запаси 0.000 15.000
Сумарна дебіторська заборгованість 101313 83229
Грошові кошти та їх еквіваленти 47877.000 19535.000
Власний капітал 279806.000 229156.000
Статутний капітал 179957.000 179957.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50512.000 38312.000
Довгострокові зобов'язання 36872.000 20362.000
Поточні зобов'язання 0 16139.000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 8891.39 6743.88
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

8891.39 6743.88

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5681.000 5681.000
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0.000 0.000

річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

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

Приватне акціонерне товариство 
"Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів"; 05779614; 
08030, Київська обл., 
Макарiвський р-н, с. Плахтянка, 
вул. Кавказька, 1; (04578) 3-42-48

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

17.04.2014

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

http://plahtynka.pat.ua/emitents/reports

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Міжнародний інститут аудиту», 
21512649

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого 

підприємництва (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1767,1 2191,0
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

1388,4 1473,0

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 53,1 55,5
Сумарна дебіторська 
заборгованість

67,9 555,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 207,4 100,6
Власний капітал 1535,6 1460,0
Статутний капітал 845,8 845,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

373,2 300,8

Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 231,5 724,2
Чистий прибуток 
(збиток)

75,6 61,6

приватне аКцІонерне товариСтво «плаХтянСЬКий доСлІдний Завод ветеринарниХ препаратІв»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



№74, 17 квітня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

67

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 17
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15362 4
3. ПрАТ АЙПЕК 59
4. ТОВ АЙТІКОН 10
5. ПАТ БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ (ПРОФІН БАНК) 30
6. ПАТ БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ 18
7. ПрАТ БІАС 28
8. ПрАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 50
9. ТОВ БІНАЙС 30
10. ПрАТ БЛАГО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 40
11. ПрАТ БУДГІДРАВЛІКА 9
12. ПАТ БУДГІДРАВЛІКА 64
13. ПАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 813 30
14. ПрАТ ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД 7
15. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 6
16. ПАТ ВИДУБИЧІ 46
17. ПАТ ВОЗКО 20
18. ПрАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 65
19. ПрАТ ГАДЯЦЬКЕ АТП 15337 13
20. ПрАТ ГАЗЕНЕРГО-УКРАЇНА 13
21. ПрАТ ГАЙЧУР-АГРО 51
22. ПрАТ ГАЛС-К 41
23. ПрАТ ГЕОПОЛІС 10
24. ПрАТ ГЕОПОЛІС 11
25. ПрАТ ГЕРМЕС 13
26. ПАТ ГОРОХІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 39
27. ПрАТ ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" 12
28. ПАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ІНТУРИСТ" 61
29. ТОВ ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЦЯ 38
30. ПАТ ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ 31
31. ПАТ ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА ЛУГАНСЬКА 31
32. ПрАТ ДЕВОН 42
33. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 14
34. ПАТ ДІАМАНТБАНК 18
35. ПАТ ДІВІ БАНК 10
36. ПАТ ДНЕПРОВАГОНМАШ 32
37. ПАТ ДОЛИНКА 3
38. ПрАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 45
39. ПАТ ДУБНОМОЛОКО 28
40. ПАТ ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ 19
41. ПАТ ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ 36
42. ПрАТ ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ 38
43. ПрАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 61
44. ПрАТ ЄЛАНЕЦЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ 26
45. ПрАТ ЗАВОД "АРТЕМПОЛIЗВАРЮВАННЯ" 47
46. ПАТ ЗАВОД "ЛТАВА" 14
47. ПрАТ ЗАВОД "УНIВЕРСАЛ-А" 54
48. ПрАТ ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ 46
49. ПрАТ ЗАПОРIЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 24
50. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 62
51. ПрАТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ 49
52. ПАТ ЗВ’ЯЗОКПРОМ 29
53. ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІТТ-ІНВЕСТ" 49
54. ТОВ ІНТЕРБІЗНЕС ІНВЕСТ 2
55. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 14
56. ПрАТ КАРТЕЛЬ 58
57. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 14
58. ПрАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 2
59. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "РАПІД" 56
60. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД 47
61. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 37
62. ПАТ КІФ НВЗТ "ТИТАНІУМ-ІНВЕСТ" 41
63. ПАТ КІФНВЗТ "ІТТ-КАПІТАЛ" 46
64. ПрАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ "МРІЯ" 62
65. ПрАТ КОНЦЕРН ОРАНТА 50
66. ПАТ КОСТЯНТИНIВСЬКИЙ ЗАВОД “ВТОРМЕТ” 22
67. ПАТ КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 22
68. ПрАТ КРАСНОАРМIЙСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ 22
69. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 19
70. ПрАТ КРЕМІНЬ 26
71. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 48
72. ПрАТ ЛОКОМОТИВ РЕСУРС 32
73. ВАТ ЛУБНИФАРМ 64
74. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 9
75. ПрАТ МАКІЇВКОКС 12
76. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 48
77. ПрАТ МЕДТЕХСЕРВІС 52
78. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "СІМФЕРОПОЛЬ" 60
79. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 63
80. ПрАТ МОТОР-ПЛЮС 20
81. ПрАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 51
82. ПрАТ НАБЕРЕЖНА-ІНВЕСТ 52
83. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА 5
84. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 53
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85. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ 20
86. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 15
87. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 65
88. ДП ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 11
89. ПрАТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 33
90. ПАТ ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ШАХТА “ЖДАНIВСЬКА" 27
91. ПАТ ПАРФУМ 34
92. ПрАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД 8
93. ПАТ ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД 58
94. ПрАТ ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 66
95. ПрАТ ПОБУТ 5
96. ПрАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 54
97. ПрАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 42
98. ПАТ ПРИКОРДОННИК 29
99. ПАТ ПРОДЦЕНТР 55
100. ПрАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 29
101. ПрАТ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ" 33
102. ПрАТ РЕМБУДМОНТАЖ 2 25
103. ПрАТ РЕМБУДМОНТАЖ 2 25
104. ПрАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №3 33
105. ЗАТ РЕМОНТНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 59
106. ТОВ РТЦ "БОРИСПIЛЬ" 61
107. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 8
108. ПрАТ СIНЄГА 36
109. ПрАТ САМБIРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 24
110. ПрАТ САМБIРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ОМЕГА" 23
111. ПрАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 32
112. ПрАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 60
113. ПАТ СПЕЦIАЛIЗОВАНА ФIРМА "МИСФА" 23
114. ПрАТ СПЕЦЕЛЕКТРОРЕМОНТ 23
115. ПАТ СПЕЦЛІСМАШ 43
116. ПАТ СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК 4
117. ПрАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 56
118. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АНГАРАНТ" 3
119. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРИМОР’Є" 66
120. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРГАЗПРОМПОЛІС" 55
121. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ" 45
122. ПАТ СУМИГОСПТОВАРИ 44
123. ПАТ СУМИГОСПТОВАРИ 56
124. ПАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 35
125. ПрАТ ТЕРМІНАЛ 11
126. ПрАТ ТЕРМІНАЛ 12
127. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 21
128. ТОВ ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ 43
129. ПрАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 60
130. ПрАТ УКРНДІМ’ЯСОМОЛПРОМ 39
131. ПрАТ УКРПРОМПРОЕКТ 40
132. ПрАТ УКРПРОМТЕХСЕРВІС 42
133. ПАТ УКРСОЦБАНК 40
134. АТ ФIРМА “АНГЕЛА” 24
135. ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС 36
136. ПрАТ ФІРМА ЛІСОВА 35
137. ПрАТ ФК СОКРАТ 4
138. ПрАТ ХАРКIВСЬКИЙ ЮВЕЛIРНИЙ ЗАВОД 21
139. ПрАТ ХАРКІВХАРЧПРОМ 62
140. ПрАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 17
141. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД 25
142. ВАТ ХЛІБ КИЄВА 39
143. ПрАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" 5
144. ЗАТ ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 32

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14054
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ТОВ «ПРайМ ПРІНТ ЛТД»
ад ре са: м. Ки їв,
Вул. Ольжича, 29

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
16.04.2014 р. 


