
№77 (2081) 23.04.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» квітня 2015  м. Київ  № 539

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ «РК 
«ПРИДНІПРОВ’Є» іденти-
фікаційний код юридичної 
особи 34683358

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» (49044, Дніпропе-
тровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, 
будинок 10, ідентифікаційний код юридичної особи 
34683358) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме, дилерської діяльності.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» квітня 2015  м. Київ  № 540 

Щодо зупинення дії лі-
цензії на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА МІЖ-
НАРОДНА ФОНДОВА БІР-
ЖА», ідентифікаційний 
код юридичної особи 
30554892

Відповідно до пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі — Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Ко-
місія) 

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — діяльності з організа-
ції торгівлі цінними паперами серії АВ № 581137 від 
01.04.2011, видану ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТО-
ВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА 
БІРЖА» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Сак-
саганського, будинок 36 В, ідентифікаційний код юридич-
ної особи 30554892), на підставі підпункту 3 пункту 4 роз-
ділу ІІ Порядку у зв’язку з виникненням необхідності 
проведення перевірки під час провадження у справі про 
правопорушення на ринку цінних паперів, оскільки пра-
вопорушення є триваючим та може призвести до пору-
шення прав інвесторів.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечи-
ти опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 
«16» квітня 2015  м. Київ  № 542

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку — депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної ПАТ «Міський ко-
мерційний банк»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (зі змінами) (далі — Порядок), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови серії АЕ № 286793 від 11.01.2014, видану ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІСЬКИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (03141, м. Київ, вул. Соло м'янсь-
ка, буд. 33; код за ЄДРПОУ 34353904), на підставі під-
пункту 3 пункту 1 розділу IV Порядку та згідно з постано-
вою Правління Національного банку України від 
19.03.2015 № 187 «Про відкликання банківської ліцензії 
та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК».

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.04.2015   № 549

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «ОТА-
ВА» на будь-якій фондовій 
біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
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державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ОТАВА» (код за ЄДРПОУ 31183822) на будь-якій 
фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення, відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 550

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «ІМ-
ПУЛЬС ПЛЮС» на будь-якій 
фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34881587) на 
будь-якій фондовій біржі на термін до 16.07. 2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення, відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 551

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «ПАН-
ТЕК» на будь-якій фондовій 
біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ПАНТЕК» (код за ЄДРПОУ 32073263) на будь-якій 
фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення, відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 552

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «ДО-
МI НАНТА-КОЛЕКТ» на будь-
якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ДОМIНАНТА -КОЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 38003301) 
на будь-якій фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення, відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 553

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ім. ПЕТ РОВСЬ КОГО» 
на будь-якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ім. ПЕТРОВСЬКОГО» (код за ЄДРПОУ 03778541) на 
будь-якій фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення, відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015  № 554

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «КИ-
ЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВО-
ГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИ-
ЛАДІВ» на будь-якій 
фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 

метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
Національна комісія з цінних паперів  

та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А: 

1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ 
ТА ПРИЛАДІВ» (код за ЄДРПОУ 05453410) на будь-якій 
фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення, відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015  № 555

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ВАТ «СІЛЬ-
РОСПРОДУКТ» на будь-якій 
фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ВАТ «СІЛЬРОСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 36264738) на 
будь-якій фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 556

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ВАТ «МЕТТЕ-
ХІЗОЛСТАНДАРТ» на будь-
якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ВАТ «МЕТТЕХІЗОЛСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 
36337622) на будь-якій фондовій біржі на термін до 
16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів емітента, зазначеного у п. 1 
цього рішення відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 557

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «ГРА-
НІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» 
на будь-якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 
33638482) на будь-якій фондовій біржі на термін до 
16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ 
УКРАЇНИ» відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015  № 558

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «БЮРО 
КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕ-
НІКС» на будь-якій фондовій 
біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕНІКС» (код за 
ЄДРПОУ 37854737) на будь-якій фондовій біржі на тер-
мін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІС-
ТОРІЙ «ФЕНІКС» відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 559

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ВАТ «ЕКОПА-
ЛИВО-УКРАЇНИ» на будь-якій 
фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ВАТ «ЕКОПАЛИВО-УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 35531471) 
на будь-якій фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ВАТ «ЕКОПАЛИВО-УКРАЇНИ» 
відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 560

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «ХІМ-
МЕТ» на будь-якій фондовій 
біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ХІММЕТ» (код за ЄДРПОУ 33473408) на будь-якій 
фондовій біржі на термін до 16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» відповідно до 
правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 561

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «ЕКСПО 
НАФТА ПРОДУКТ» на будь-
якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 
35637061) на будь-якій фондовій біржі на термін до 
16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «ЕКСПО НАФТА ПРО-
ДУКТ» відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 562

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «НІ-
КОНД» на будь-якій фондо-
вій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «НІКОНД»
(код за ЄДРПОУ 14308240) на будь-якій фондовій бір-

жі на термін до 16.07.2015 року.
2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 

України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «НІКОНД» відповідно до 
правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 563

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «ПІВ-
ДЕННИЙ ТРАНСПОРТ» на 
будь-якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ПІВДЕННИЙ ТРАНСПОРТ» (код за ЄДРПОУ 
03117487) на будь-якій фондовій біржі на термін до 
16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «ПІВДЕННИЙ ТРАН-
СПОРТ» відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015   № 564

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «УКР-
БУД ЕНЕРГО ТЕХ НО ЛОГІЯ» 
на будь-якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 16.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 
38929389) на будь-якій фондовій біржі на термін до 
16.07.2015 року.

2. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів.

3. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНО-
ЛОГІЯ» відповідно до правил біржі.

4. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

6. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

7. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2015  м. Київ  №567 

Про переоформлення лі-
цензій на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (іден-
тифікаційний код юридич-
ної особи 32523625) 

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
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ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на переоформлення ліцензій на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов 
видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№  854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензії серії АЕ №263057 від 25.04.2013, 

серії АЕ №263058 від 25.04.2013, видані ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕТТРЕЙДЕР» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 32523625) на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку — ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської 
діяльності; дилерської діяльності, відповідно, на підставі до-
кументів щодо переоформлення ліцензій у зв’язку зі зміною 
найменування з ТОВ «НЕТТРЕЙДЕР» на ТОВ «ВАН КАПІ-
ТАЛ» та зміною місцезнаходження, а саме: з 03150, м. Київ, 
вулиця Горького, будинок 172, офіс 1315 на 01030, м. Київ, 
вулиця Богдана Хмельницького, будинок 16-22.

2. Визнати недійсними ліцензії серії АЕ №236057 від 
25.04.2013, серії АЕ №236058 від 25.04.2013, видані ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НЕТТРЕЙДЕР» на провадження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської ді-
яльності, відповідно, у зв'язку з їх переоформленням. 

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про переоформлення відповід-
них ліцензій до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників ринку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2015 р.  м. Київ  № 569

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку — діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ 
«КУА «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЙВІ ІНВЕСТ-
МЕНТ» до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі — Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку — діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ» (04071, м. Київ, провулок Ярос-
лавський, будинок 7/9, кімната 5, ідентифікаційний код 
юридичної особи 39543040).

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2015 р.  м. Київ  № 570

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку — діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІ-
СТРУВАННЮ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КЛАС ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» до Національної комісії з цінних паперів та 
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фондового ринку на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 13.05.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (04210, м. Київ, про-
спект Героїв Сталінграда, будинок 14-Г, літ. А, ідентифі-
каційний код юридичної особи 33347109) ліцензію на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з управління активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управління активами) у зв’язку із 
закінченням 12.05.2015 строку дії попередньо виданої 
ліцензії серії АГ№399173.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2015 р.  м. Київ  №571

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку — діяль-
ності з управління актива-
ми інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «РУБІКОН 
ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РУБІКОН ІНВЕСТ» до Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку на переоформлення ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійно-

го учасника, відповідно до Ліцензійних умов проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) — діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми), затверджених рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі — Комісія)

ВИРІШИЛА:
1.Переоформити ліцензію, видану товариству з обме-

женою відповідальністю «РУБІКОН ІНВЕСТ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 38002313) серії АЕ 
№287000 від 16.09.2014 на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а 
саме: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, 
село Софіївська Борщагівка, вулиця Київська, буди-
нок 24, приміщення №301 на 08133, Київська обл., Києво-
Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Піонер-
ська, будинок 16-А, нежиле приміщення 42.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ №287000 від 
16.09.2014, товариству з обмеженою відповідальністю 
«РУБІКОН ІНВЕСТ» на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» квітня 2015 р.  м. Київ  №572

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку — діяль-
ності з управління актива-
ми інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «ЕКС-
ЕЛЬСІОР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
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«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІ-
ОР» до Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на переоформлення ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі 
зміною найменування професійного учасника, відповід-
но до Ліцензійних умов провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами), затверджених рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:

1.Переоформити ліцензію, видану ТОВАРИСТВУ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІСОН ФІНАНС» (01601, місто 
Київ, площа Спортивна, будинок 1 А, ідентифікаційний 
код юридичної особи 38150437) серії АЕ №286774 від 
24.12.2013 на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 
у зв’язку зі зміною найменування, а саме: ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІСОН ФІНАНС» на ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕКСЕЛЬСІОР».

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ №286774 від 
24.12.2013, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЮНІСОН ФІНАНС» на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР повідомляє про результати свого робочого засідання 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 16 квітня 2015 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покра-
щення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації» (реєстраційний № 2407 від 
18.03.2015)

прийнято рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо учас-
ті іноземних осіб в суб’єктах природних монополій» (реєстраційний № 2509 від 01.04.2015)

прийнято рішення

3. Стосовно Концепції функціонування інституту тимчасового керівника  професійного учас-
ника фондового ринку

прийнято рішення

4. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2015 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2015 рік

прийнято рішення

5. Про затвердження доповнень до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

прийнято рішення

6. Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку визначення бір-
жового курсу цінного папера» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

7. Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про визнання таким, що втратило чинність 
рішення НКЦПФР від 13 серпня 2013 № 1466 року» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

8. Про надання письмового погодження щодо набуття прямої істотної участі у професійно-
му учаснику фондового ринку (Лебеденку С.С.)

прийнято рішення

9. Про відмову погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового рин-
ку (ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БРОКІНВЕСТ-ЛАЕРТ»)

прийнято рішення

10. Про відмову погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового 
ринку (Поляковій О.А.)

прийнято рішення

11. Про відмову погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового 
ринку (Хмелевському Д.О.)

прийнято рішення

12. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ’Є» ідентифікаційний код 
юридичної особи 34683358

прийнято рішення

13. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку ПрАТ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», ідентифікаційний код юридичної 
особи 30554892

прийнято рішення
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14. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 11 листопада 2014 року № 1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уник-
нення ризиків професійних учасників» (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація МЮУ)

15. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи  
ПАТ «Міський комерційний банк»

прийнято рішення

16. Щодо реалізації активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАТИВ-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ 
«ТИТАНІУМ-ІНВЕСТ» при його ліквідації           

прийнято рішення

17. Щодо стану виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України, листами керівництва Верховної Ради України, її комітетів та 
комісій, запитами та зверненнями народних депутатів України, запитів на публічну інфор-
мацію та адвокатських запитів за І квартал 2015 року

до відома

18. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організа-
ції фінансового моніторингу»

прийнято рішення
без зауважень

19. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» прийнято рішення
20. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічно-
го акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК»

прийнято рішення

21. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій Закритого акціонерного товариства «РУБІН»

прийнято рішення

22. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Стайки-керамік» від 18.02.2015 
б/н на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 
04.02.2015 № 72-ЦД-1-Е

постанову про 
накладення санк-

ції — залишити без 
змін, а скаргу — без 

задоволення
23. Щодо стану виконання протокольного доручення від 03.03.2015 № 10-1 до відома
24. Щодо зупинення торгівлі  цінними паперами ПАТ «ОТАВА» на будь-якій фондовій біржі прийнято рішення
25. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» на будь-якій фондо-
вій біржі

прийнято рішення

26. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ПАНТЕК» на будь-якій фондовій біржі прийнято рішення
27. Щодо зупинення торгівлі  цінними паперами ПАТ «ДОМIНАНТА -КОЛЕКТ» на будь-якій 
фондовій біржі

прийнято рішення

28. Щодо зупинення торгівлі  цінними паперами ПАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО ім. ПЕТРОВСЬКОГО» на будь-якій фондовій біржі

прийнято рішення

29. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО 
УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДІВ» на будь-якій фондовій біржі

прийнято рішення

30. Щодо зупинення торгівлі  цінними паперами ВАТ «СІЛЬРОСПРОДУКТ» на будь-якій 
фондовій біржі

прийнято рішення

31. Щодо зупинення торгівлі  цінними паперами ВАТ «МЕТТЕХІЗОЛСТАНДАРТ» на будь-
якій фондовій біржі

прийнято рішення

32. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» на 
будь-якій фондовій біржі

прийнято рішення

33. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕ-
НІКС» на будь-якій фондовій біржі

прийнято рішення

34. Щодо зупинення торгівлі  цінними паперами ВАТ «ЕКОПАЛИВО-УКРАЇНИ» на будь-якій 
фондовій біржі

прийнято рішення

35. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ХІММЕТ» на будь-якій фондовій біржі прийнято рішення
36. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» на будь-
якій фондовій біржі

прийнято рішення

37. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «НІКОНД» на будь-якій фондовій біржі прийнято рішення
38. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ПІВДЕННИЙ ТРАНСПОРТ» на будь-
якій фондовій біржі

прийнято рішення

39. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» на 
будь-якій фондовій біржі

прийнято рішення

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 21 квітня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 30 липня 2013 року № 1331(МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація МЮУ)
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2. Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32523625)

прийнято рішення

3. Щодо погодження набуття істотної участіу професійному учаснику фондово-
го  ринку(Лапою М.М.)

прийнято рішення

4. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяль-
ності з управління активами інституційнихінвесторів (діяльності з управління активами) 
ТОВ «КУА «ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ»

прийнято рішення

5. Про видачу ліцензії на провадження  професійної діяльності на фондовому ринку — діяль-
ності з управління активами інституційнихінвесторів (діяльності з управління активами) 
ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

6. Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — діяльності з управління активами інституційнихінвесторів (діяльності з управління 
активами)ТОВ «РУБІКОН ІНВЕСТ»

прийнято рішення

7. Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку — діяльності з управління активами інституційнихінвесторів (діяльності з управління 
активами)ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР»

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

9. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерно-
го товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК»

прийнято рішення

10. Щодо зупинення обігу акційЗакритого акціонерного товариства «ФУДЗІЯМА-ПАПА» 
(ЗАТ «ХОЛДІНГ-СЕРВІС»)

прийнято рішення

11. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акційЗакритого акціонерного товариства «ФУДЗІЯМА-ПАПА»(ЗАТ «ХОЛДІНГ-
СЕРВІС»)

прийнято рішення

12. Щодо проекту Закону України «Провнесення змін до Повітряного кодексуУкраїни (щодо 
недопущення обмежень конкуренції у сфері повітряних перевезень)» (реєстраційний № 2503 
від 01.04.2015)

прийнято рішення

Повідомлення про оприлюднення 
доопрацьованого проекту 

регуляторного акта
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі — Комісія) відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» та з метою отримання заува-
жень і пропозицій оголошує про оприлюднення проекту 
рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення 
про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, по-
рядок ведення реєстру іпотечного покриття та управлін-
ня іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій» 
(далі — проект регуляторного акта) та аналізу регуля-
торного впливу цього проекту на офіційному веб-сайті 
Комісії http://www.nssmc.gov.ua.

Проект регуляторного акта розроблено відповідно до 
частин першої та другої статті 27 Закону України «Про 
іпотечні облігації», пункту 301 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», з метою норма-
тивного врегулювання деяких практичних питань щодо 
включення до іпотечного покриття коштів, розміщених на 
депозитному рахунку та здійснення часткової виплати 
номінальної вартості звичайних іпотечних облігацій, якщо 
це передбачено проспектом емісії, а також вирішення 
проблеми невідповідності Положення про іпотечне по-
криття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення 
реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним по-
криттям звичайних іпотечних облігацій, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2012 року № 1902, зареєстро-
ваного у Міністерстві юстиції України 22.01.2013 року за 

№ 160/22692 (далі — Положення), таким нормативно-
правовим актам:

Положенню про порядок реєстрації випуску звичайних 
іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результа-
ти розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасу-
вання реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердже-
ному рішенням Комісії від 28.08.2014 №1118, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 
19.09.2014 за №1143/25920;

Положенню про порядок формування та використан-
ня банками України резервів для відшкодування можли-
вих втрат за активними банківськими операціями, за-
твердженому постановою Правління Національного 
банку України від 25.01.2012 № 23, зареєстрованому в 
Міністерстві юстиції України 15.02.2012 за № 231/20544 
(із змінами).

Фізичні та юридичні особи можуть надсилати свої про-
позиції та зауваження до зазначеного проекту регуля-
торного акта поштою на адресу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, 
вул. Московська, 8, корпус 30, департамент спільного ін-
вестування та регулювання діяльності інституційних ін-
весторів та на адресу Державної регуляторної служби 
України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії — 
http//www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить 
один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про порядок забезпечення існування іменних цін-
них паперів у бездокументарній формі» (далі — Проект) 
розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Закону України «Про депозитарну систему 
України», з метою вдосконалення вимог щодо забезпе-
чення існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, випуски яких не були переведені у бездо-
кументарну форму існування до набрання чинності 
Законом України «Про депозитарну систему України».

Проектом передбачається внесення змін до Положен-
ня про порядок забезпечення існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 22.01.2014 року № 47, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 241/25018 
(далі — Зміни).

Змінами передбачається, зокрема, уточнення норм 
щодо здійснення верифікації та ідентифікації клієнтів під 
час провадження депозитарної діяльності у зв’язку з на-
бранням чинності Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення» та 
особливостями здійснення фінансового моніторингу про-
фесійними учасниками ринку цінних паперів, а також пе-
редбачається, що у разі втрати або несанкціонованого 
знищення реєстру власників іменних цінних паперів, пе-
реданого Центральному депозитарію цінних паперів 
(далі  — Центральний депозитарій) відповідно до законо-
давства, Центральний депозитарій як уповноважений на 
зберігання може надати емітенту інформаційну довідку 
про власників цінних паперів, сформовану на підставі 
збереженої Центральним депозитарієм інформації відпо-
відного реєстру після його приймання, із зазначенням ві-
домостей про власників та належних їм цінних паперів.

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

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку з метою отримання зауважень і пропозицій, оголо-
шує про оприлюднення проекту рішення Комісії від 
31.03.2015 р. №413 ««Про схвалення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Положення про порядок звітуван-
ня депозитарними установами до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» (далі-Проект) на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом десяті робочих днів 
з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта за 
адресами:

Департаменту регулювання депозитарної та кліринго-
вої діяльності, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010; 
e-mail: md@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (94800, Луганська обл., 
м. Свердловськ, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ: 
00177945), загальна сума випуску акцій — 6 306 362,00 грн, 
номінальна вартість акцій — 0,25 грн, кількість простих 
іменних акцій — 25 225 448 штук. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій у бездокументарній формі існування 
№226/12/1/98, дата реєстрації: 28 вересня 1998 року, 
дата видачі: 20 квітня 2015 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 № 2484, пункту 5 
Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, відповідно до наданих документів ви-
дано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних 
акцій ВАТ «СВЕРДЛОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗА-
ВОД» (місцезнаходження: 94800, Луганська обл., 
м. Свердловськ, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ: 
00177945) у зв’язку з забезпеченням існування іменних 
цінних паперів у бездокументарній формі — розпоря-
дження № 33-ЦД-ЗС від 20 квітня 2015 року.

НКЦПФР зупинила, скасувала,  
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповід-
но до пункту 5 розділу V Положення про порядок розмі-
щення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного 
інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 
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30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комі-
сії № 512 від 10.04.2015 та наданого звіту про досягнен-
ня мінімального обсягу активів Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Аріво Стабільний» (код за ЄДРІСІ — 23300295)  
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ — 39173497) 
визнано Пайовий венчурний недиверсифікований 
закритий інвестиційний фонд «Аріво Стабільний» 
ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду — 
розпорядження № 0263-СІ від 16 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комі-
сії № 513 від 10.04.2015 та наданого звіту про досягнен-
ня мінімального обсягу активів Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Аріво Корпоративний» (код за ЄДРІСІ — 23300296) 
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ — 39173497) 
визнано Пайовий венчурний недиверсифікований за-
критий інвестиційний фонд «Аріво Корпоративний» 
ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду — 
розпорядження № 0264-СІ від 16 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, 
обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвесту-
вання, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№  1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комісії № 511 від 
10.04.2015 та наданого звіту про досягнення мінімально-
го обсягу активів Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ПАРТНЕРСТВО» (код за ЄДРІСІ — 23300297) ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІ-
ТАЛ» (код за ЄДРПОУ — 39134704), визнано Закритий 
недиверсифікований венчурний пайовий інвестицій-
ний фонд «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО» ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІ-
ТАЛ» таким, що відповідає вимогам щодо мінімального 
обсягу активів пайового фонду — розпорядження 
№ 0262-СІ від 16 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Капітал СМ» для виключення ві-
домостей про Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«Кредит Інвест» недиверсифікованого виду закритого 
типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331335) з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Кредит 
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «Капітал СМ», зареєстро-
ваного 02.06.2009 року. Анульовано свідоцтво про вклю-
чення відомостей про Пайовий венчурний інвестиційний 
фонд «Кредит Інвест» недиверсифікованого виду закри-
того типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331335) Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Капітал СМ» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 
02.06.2009 року № 1335, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку — розпорядження 
№ 0210-ІС від 16 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Капітал СМ» для виключення ві-
домостей про Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«Ерцог Інвест» недиверсифікованого виду закритого 
типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300137) з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Ерцог 
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «Капітал СМ», зареєстро-
ваного 29.12.2012 року. Анульовано свідоцтво про вклю-
чення відомостей про Пайовий венчурний інвестиційний 
фонд «Ерцог Інвест» недиверсифікованого виду закри-
того типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300137) Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Капітал СМ» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 
29.12.2012 року № 00137, видане Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку — розпоря-
дження № 0211-ІС від 16 квітня 2015 року.
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за № 2128/24660, та відповідно до наданих документів 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Капітал СМ» для виключення ві-
домостей про Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
«Солар Інвест» недиверсифікованого виду закритого 
типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331499) з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Солар 
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «Капітал СМ», зареєстро-
ваного 11.10.2010 року. Анульовано свідоцтво про вклю-
чення відомостей про Пайовий венчурний інвестиційний 
фонд «Солар Інвест» недиверсифікованого виду закри-
того типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331499) Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Капітал СМ» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 
11.10.2010 року № 1499, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку — розпорядження 
№ 0212-ІС від 16 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 16.04.2015 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «РУБІН» (04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, буд. 46/24, код за ЄДРПОУ: 19494826) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням ЗАТ «РУБІН», скасовано реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «РУБІН». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «РУБІН» від 4 червня 1998 року №383/10/1/98 
(дата видачі дубліката Центральним територіальним де-
партаментом Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку — 25.02.2015), анульовано — розпо-
рядження № 30-КФ-С-А від 16 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 21.04.2015 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «ХОЛДІНГ-СЕРВІС» (місцезна-
ходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 41, код 
за ЄДРПОУ: 24100717) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства — ЗАТ «ФУДЗІЯМА-ПАПА» (ЗАТ «ХОЛДІНГ-
СЕРВІС»), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «ФУДЗІЯМА-ПАПА» (ЗАТ «ХОЛДІНГ-СЕРВІС»). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ФУДЗІЯМА-
ПАПА» від 24 квітня 1997 року №376/1/97, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано — розпорядження № 31-КФ-С-А від 
21 квітня 2015 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 21.04.2015 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «ХОЛДІНГ-СЕРВІС» (04070, 
м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 41, код за ЄДРПОУ: 
24100717) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства — ЗАТ «ФУДЗІЯМА-
ПАПА» (ЗАТ «ХОЛДІНГ-СЕРВІС»), зупинено обіг акцій 
ЗАТ «ФУДЗІЯМА-ПАПА» (ЗАТ «ХОЛДІНГ-СЕРВІС») — 
розпорядження № 32-КФ-З від 21 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
на підставі підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737 (із змінами, внесеними згід-
но з рішенням НКЦПФР від 04.03.2014р. №276), зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 р. за № 822/23354, та відповідно до документів, на-
даних Приватним акціонерним товариством «Балин-
ське підприємство по племенній справі у тваринни-
цтві» (32440, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, 
с. Балин, вул.Леніна, 42; код за ЄДРПОУ: 00711578) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з реорганізацією акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій Приватного акці-
онерного товариства «Балинське підприємство по пле-
менній справі у тваринництві» — розпорядження 
№ 4-ПР-4-З від 17 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Східного територіального управління 
(наказ № 07-к від 07.04.2015 року), на підставі пункту 3 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
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28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до наданих документів, відновлено обіг акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІСТАЛІСТ» 
(36023, м. Полтава, вул. Красіна, 71-А, код за ЄДРПОУ — 
00222373) — розпорядження № 02-СХ-3-ВО від 16 квіт-
ня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
на підставі підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року № 737 (із змінами, внесеними 
згідно з рішенням НКЦПФР від 04.03.2014р. № 276), за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 р. за № 822/23354, та відповідно до документів, на-
даних Приватним акціонерним товариством «Балин-
ське підприємство по племенній справі у тваринни-
цтві» (32440, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, 
с.Балин, вул.Леніна, 42; код ЄДРПОУ: 00711578) на від-
новлення обігу акцій, відновлено обіг акцій Приватного 
акціонерного товариства «Балинське підприємство по 
племенній справі у тваринництві» — розпорядження 
№ 1-ПР-4-ВО від 16 квітня 2015 року.

мЗгідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
начальника Східного територіального управління, на під-
ставі пункту 9 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до інформації органу державної ста-
тистики від 08.04.2015 року № 03.3-19/487з, що отриманa 
від Головного управління статистики у Полтавській об-
ласті (вх. № 609 від 14.04.2015 року), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ЗАТ «КОНКОРД», код за ЄДРПОУ — 
31622782. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№ 21/16/1/02 від 02.07.2002 року, видане Полтавським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано — розпоря-
дження № 25-CХ-3-С-А від 15 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, що діє 
згідно з рішенням Комісії №2484 від 24.10.2013р., на під-
ставі п. п. 1 п. 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, та пункту 3 розділу І «По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій», затвердже-
ного рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. 
за №822/23354, зупинено обіг акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Львівхім» (79024, м. Львів, 
вул. Механічна, 2; код ЄДРПОУ — 01882344) у зв'язку з 
перетворенням акціонерного товариства — розпоря-
дження № 23-ЗХ-1-З від 15 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.03.2015р. № 66 К, 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання повно-
важень уповноваженої особи Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку», підпункту 1 пункту 1 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегування 
повноважень територіальним органам Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№ 1390/23922, пункту 11 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до Постанови 
Господарського суду Дніпропетровської області від 
27.11.2014р. по справі № 904/8204/14 про визнання ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕТА-
ЛОТОРГ» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 
буд. 30, код за ЄДРПОУ — 23942934) банкрутом і від-
криття ліквідаційної процедури, що 02.04.2015р. отрима-
на від Ліквідатора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «УКРМЕТАЛОТОРГ», зупинено обіг акцій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕ-
ТАЛОТОРГ» — розпорядження № 6-ДН-1-З від 20 квіт-
ня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.03.2015р. № 66 К, 
на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про на-
дання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», підпунк-
ту 1) пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СЛАВУТИЧ — АГРО» (51230, Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, село Голубівка, 
вул. Центральна,буд. 141, код за ЄДРПОУ — 32286758) 
у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства. Ану-
льовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУ-
ТИЧ — АГРО» № 30/04/1/11 від 18 березня 2011 року, 
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видане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
розпорядження № 9-ДН-1-С-А від 20 квітня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, на підставі Наказу Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.03.2015р. № 66 К, 
пункту 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про надання повноважень уповнова-
женої особи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» від 24.10.2013р. № 2484, підпункту 3 
пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про делегування повноважень тери-
торіальним органам Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку» від 23 липня 2013 року № 1283, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 року за № 1390/23922, пункту 9 Розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), та відповідно до інформації від органу державної 
статистики від 09.04.2015р. №05.3-74/958, що отримано 
20.04.2015р. від Головного управління статистики у Дні-
пропетровській області про припинення ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЕЛЕКТРО-
ННОЇ І ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ «ЕЛЕКТРОН — ГАЗ» 
(52201, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гага-
ріна, буд. 40, код за ЄДРПОУ — 14308931) у зв’язку з 
його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОННОЇ І ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ «ЕЛЕКТРОН — 

ГАЗ». Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ВОД ЕЛЕКТРОННОЇ І ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ 
«ЕЛЕКТРОН — ГАЗ» (код за ЄДРПОУ — 14308931) 
№ 126/04/1/99 від 18 червня 1999 року, видане Дніпропе-
тровським територіальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку — розпоряджен-
ня №10-ДН-1-С-А від 21 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу I 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за №822/23354 (із змінами та доповненнями), 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Київський експерименталь-
ний завод харчових машин», місцезнаходження: 04074, 
м. Київ, вул. Шахтарська, 2, код за ЄДРПОУ: 14315316 — 
розпорядження № 12-ЦД-З від 15 квітня 2015 року.

22.04.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ЕМІТЕНТА

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

«ТЕХНОЛОГIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14022407
3. Місцезнаходження: 40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 67-12-50; 67-12-50
5. Електронна поштова адреса: legal@technologia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними 

зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ» 
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Посадова особа Заєць Володимир Володимирович (паспорт: серiя МА но-
мер 162286 виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй 
областi), яка займала посаду Голови Наглядової ради Товариства, переоб-
рана на новий термiн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 
— 70% акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Строк, на який обрано особу, — 3 роки. Посада, яку обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв, — Голова Наглядової ради.

Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ» 
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Посадова особа Бражник Олександр Григорович (паспорт: серiя МА номер 
162559 виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi), 
яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, переобрана на 

новий термiн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 0% 
акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу, — 3 роки. Посада, яку обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв, — Член Наглядової ради.

Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ» 
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Посадова особа Проскурня Iван Миколайович (паспорт: серiя МА номер 
290553 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi), 
яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, переобрана на 
новий термiн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 0% 
акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу, — 3 роки. Посада, яку обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв, — Член Наглядової ради.

Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ТЕХНОЛОГIЯ» 
на виконання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Посадова особа Мороз Сергiй Васильович (паспорт: серiя МА номер 
192180 виданий Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй областi), 
яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, переобрана на 
новий термiн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi — 0% 
акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу, — 3 роки. Посада, яку обiймала посадова 
особа протягом останнiх п’яти рокiв, — Член Наглядової ради.

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

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

Голова Правління В.М. Мерзлий,  21.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГIЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Український будівельно — інвес-
тиційний банк»

Код за ЄДРПОУ: 26547581
Місцезнаходження: 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В 
Міжміський код, телефон та факс (044) 3643490, 3643482
Електронна поштова адреса: shymanskats@uci-bank.com
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/
informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації  Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі 

Банк) 21.04.2015 р. прийнято рішення про:
- припинення повноважень голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик 

Нверовни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). 
Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Мхи-
тарян А.Н. перебувала з 27.08.2007. Пакетом акцій Банку не володіє;

- припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Новікова Вла-
дислава Олександровича (Посадова особа не надавала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній 
посаді члена Наглядової Ради Новіков В.О. перебував з 20.03.2012. Паке-
том акцій Банку не володіє;

- припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Наді Гляйс 
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Част-
ки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради 
Надя Гляйс. перебувала з 14.04.2004. Пакетом акцій Банку не володіє;

- припинення повноважень голови ревізійної Банку Бєлашева Віталія Вя-
чеславовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді голови ревізійної 
комісії Банку Бєлашев В. В. перебував з 06.02.2009. Пакетом акцій Банку не 
володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено;

- припинення повноважень члена ревізійної Банку Командира Юрія Ми-
колайовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді голови реві-
зійної комісії Банку Командир Ю. М. перебував з 06.02.2009. Пакетом акцій 
Банку не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не 
призначено;

- припинення повноважень члена ревізійної Банку Бабича Олега Дмитро-
вича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). 
Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді голови ревізійної комі-
сії Банку Бабич О. Д. перебував з 16.10.2009. Пакетом акцій Банку не воло-
діє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено;

- обрання повноважень голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик 
Нверовни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних да-
них). Частки у статутному капіталі Банку немає. Посади, які обіймала Мхи-
тарян А.Н. протягом останніх п’яти років: голова наглядової ради. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який 
обрано головою Наглядової Ради Банку Мхитарян А.Н., загальними збора-
ми не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання повноважень першим заступником голови Наглядової Ради 
Банку Новікова Владислава Олександровича. (Посадова особа не надава-
ла згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі 
Емітента не володіє. Посади, які обіймав Новіков В.О. протягом останніх 
п’яти років: голова правління, заступник голови правління. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано 
заступником голови Наглядової Ради Банку Новікова В.О., загальними збо-
рами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання повноважень члена Наглядової Ради Банку Надю Гляйс (По-
садова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою 
у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймала Надя Гляйс 
протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано чле-
ном Наглядової Ради Банку Надю Гляйс, загальними зборами не визначе-
но. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання повноважень члена Наглядової Ради Банку Москалюка Вікто-
ра Миколайовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття пас-
портних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, 
які обіймав Москалюк В.М. протягом останніх п’яти років: начальник відділу, 
директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Москалюка В.М., 
загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання членом Наглядової Ради Банку Буднікова Ігоря Андрійовича 
(Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Част-
кою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймав Будні-
ков І.А. протягом останніх п’яти років: водій, директор. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано 
членом Наглядової Ради Банку Буднікова І.А., загальними зборами не ви-
значено. Пакетом акцій Банку не володіє.

Відповідно до статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком 
на 3 роки.

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

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

Голова правління
АТ «Укрбудінвестбанк»  В.П.Качуровський

М.П.                                   21.04.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«ЗДОРОВО»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЗДОРОВО», 33637321 Голосiївський, 
03680, м. Київ, м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, 86-Н (044) 200-87-82/83

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

22.04.2015

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

zdorovo.com.ua 

Голова Правління  Дунаєвський Роман Андрійович
М.П.                                                  22.04.2015

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

«ЗБОРIВГАЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Зборiвгаз». 
2. Код за ЄДРПОУ: 21138352.3. Місцезнаходження: 47201 м.Зборiв  
вул.Набережна 2.4. Міжміський код, телефон та факс: 0354022645 21235. 
5. Електронна поштова адреса: zboriv@tgaz.te.ua.6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://zborivgaz.tgaz.te.ua

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

Згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загаль-
них зборах акцiонерного товариства, станом на 10.04.2015 року (отрима-
но вiд депозитарiю ПАТ НДУ 17.04.2015 року) склад власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй змiнено, а саме:- пакет 
акцiй юридичної особи — Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльгаз», 
мiсцезнаходження: 46006, м Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 становив 
71596 голосуючих акцiї (14.476619%) збiльшився на 104550 штуки i стано-
вить 176146 голосуючих акцiї (35.6165%).III. Підпис.1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Голова правління Кузьменко Валерiй Володимирович.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМИГОСПТОВАРИ», 01552865, Лінійна,24, м. Суми, Зарічний, Сумська 
область, 40007, Україна, (0542)334310
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:23.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію
http://01552865.emitents.org
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності:ТОВ «Аудиторська фірма «Аванс аудит», 32707083
5. Інформація про загальні збори:Вид загальних зборів — чергові. Дата про-
ведення: 14.04.2014 року. Кворум зборів: 60,0827% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання 
лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.2.Розгляд річного 
звіту Правління про результати фінансово — господарської діяльності Това-
риства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.3.Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності То-
вариства за2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-гляду цього 
звіту.4.Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати ді-
яльності Товариства з 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду цього звіту.5.Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати 
та балансу) Товариства за2013 рік.6.Розподіл прибут-ку і збитків Товариства 
за 2013 рік.7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 
рік.8.Прийняття рішення про вчинення значних правочин, якщо ринкова 
вартість майна або пос-луг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартос-ті активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства. 9. Прийняття рішення про вчи-
нення значних правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого пра-вочину становить 50 і більше відсотків вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.10.Про при-
пинення ПАТ «Сумигосптовари» шляхом перетворення в ТДВ «Сумигоспто-
вари».11.Про порядок, строки та умови припинення ПАТ «Сумигосптовари» 
шляхом його перетворення в ТДВ «Сумигосптовари». Затвердження плану 
перетворення.12.Про призна-чення Комісії з припинення (реорганізації) 
ПАТ «Сумигосптовари», обрання персонального складу Комісії, надання 
Комісії доручень по виконанню передбачених законодавством України дій 
щодо припинення (реорганізації) ПАТ «Сумигосптовари» , проведення ін-
вентаризації, складання пере-давального акту.13.Про порядок та строки за-
явлення вимог кредиторами ПАТ «Сумигосптовари» в звязку з його припи-
ненням шляхом перетворення.14.Про затвердження оцінки та умов викупу 
акцій ПАТ «Сумигосптовари» у акціонерів, які зареєструвались для участі у 
Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про припинення 
ПАТ «Сумигосптовари» шляхом його перетво-рення в ТДВ «Сумигосптова-
ри».15.Про порядок, строк та умови обміну акцій ПАТ «Сумигосп-товари» на 
частки в статутному капіталі ТДВ «Сумигосптовари».16.Про припинення по-
вноважень членів Наглядової ради ПАТ «Сумигосптовари».17.Про припи-
нення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Сумигосптовари».18.Про 
припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «Сумигосптова-
ри», про розірвання укладених з ними трудових договорів.19.Про зупинення 
обігу акцій ПАТ «Сумигосптовари». Про визначення уповноважених осіб з 
питання зупинення обігу акцій ПАТ «Сумигосптовари». Результати розгляду 
питань порядку денного:1. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі 3-х осіб: 
голова Іваненко Н.А, член — Волкова О.Д., секретар — Пархоменко В.М. 
2. Визнати роботу Правління в 2013 році задовільною та затвердити річний 
звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 р.3. Визнати роботу Наглядової Ради Товариства в 2013 році 
задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради про результати ді-
яльності Товариства за 2013рік.4. Визнати роботу Ревізійної Комісії Товари-
ства в 2013 році задовільною та затвердити річний звіт Ревізійної комісії про 
результати діяльності Товариства за 2013рік.5. Затвердити річний звіт, ба-
ланс Товариства за 2013 рік.
6. Вирішили отриманий Товариством збиток станом на 31.12.2013р. в сумі 
170 тис.грн.. покрити поступово за рахунок надходжень майбутніх 
періодів.7.Затвердили основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік, 
а саме продовжувати діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацію 
власного нерухомого майна, що відповідає предмету діяльності Товари-
ства, визначеного його Статутом, здійснити всі дії, направлені на зміну 
організаційно-правової форми Товариства на «Товариство з додатковою 
відповідальністю». 8.Попередньо схвалили вчинення Товариством протя-
гом року в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у 
тому числі: кре-дитних договорів, застави, іпотеки, а також договорів по-
руки, позики, відчуження майна та інших господарських договорів, за яки-
ми Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує

25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 226250, 00 грн., 
але менше ніж 4552500,00 грн. При цьому вчинення такого правочину є чин-
ними незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна То-
вариства, збільшення / зменшення вартості Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства. 9. Попередньо схвалили вчинення 
Товариством протягом року в ході поточ-ної господарської діяльності зна-
чних правочинів, у тому числі: кредитних договорів, застави, іпо-теки, а та-
кож договорів поруки, позики, відчуження майна та інших господарських до-
говорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину стано-
вить 50 і більше відсотків вартості активів за да-ними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства, що становить більше за 452500,00 до 10000000,00 грн. 
При цьому вчинення такого правочину є чинними незалежно від збільшення 
у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення / зменшен-
ня вартості Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства.10.Вирішили припинити Публічне акціонерне товариство «Сумигосп-
товари» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою 
відповідальністю «Сумигосптовари», яке відповідно до Цивільного кодексу з 
моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником май-
на, прав та зобов'язань Публічного акціоне-рного товариства «Сумигоспто-
вари».11.Затвердили порядок здійснення дій щодо перетворення ПАТ «Су-
мигосптовари» в ТДВ «Сумигосптовари» відповідно до діючого законодавства 
після проведення цих Зборів. Затвердити план по перетворенню ПАТ «Су-
мигосптовари».12.Обрали Ко-місію з припинення (реорганізації) ПАТ «Суми-
госптовари» у складі 3 осіб. Доручили Комісії з припинення (реорганізації) 
ПАТ «Сумигосптовари» виконати передбачені законодавством Украї-ни дії 
щодо припинення (реорганізації) ПАТ «Сумигосптовари» , проведення інвен-
таризації, складання передавального акту. 13.Вирішили — Зобов'язати Комі-
сію з припинення (реорганізації) повідомити всіх кредиторів ПАТ «Сумигосп-
товари» відповідно до чинного законодавства, вжити всіх можливих заходів 
щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припи-
нення юридичної особи. Встановили порядок та строк заявлення вимог кре-
диторами ПАТ «Суми-госптовари», що припиняється шляхом перетворен-
ня.14.Вирішили  — кожний акціонер — власник простих акцій 
ПАТ «Суми госптовари» має право вимагати здійснення обов'язкового вику-
пу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався 
для участі у Зборах та проголосував проти прийняття рішення про припинен-
ня діяльності Товариства шляхом його перетворення. Встановили строк по-
дачі вимог до Комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «Сумигосптовари» на 
викуп акцій з 14.04.2014 по 14.05.2014. Протягом 30 днів після отримання 
вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату 
вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги 
обов'язкового викупу акцій, що належить акціонеру.15.Вирішили здійснити 
обмін акцій ПАТ  «Сумигосптовари» на частки в статутному капіталі ТДВ «Су-
мигосптовари» на наступних засадах: кожен акціонер ПАТ «Суми-
госптовари», що перетворюється, має право отримати частку у статутному 
капіталі право наступ-ника — ТДВ «Сумигосптовари», що створюється шля-
хом перетворення ПАТ «Сумигосптовари». Зо-бов'язали Комісію з припипи-
нення (реорганізації) ПАТ «Сумигосптовари» зазначити в Статуті створюва-
ного ТДВ «Сумигосптовари» перелік засновників, який має включати усіх 
акціонерів То-вариства, що припиняється, станом на день затвердження 
Статуту створюваного ТДВ «Сумигосп-товари» — правонаступника ПАТ «Су-
мигосптовари» із зазначенням розмір частки кожного заснов-ника.16.Вирі-
шили припинити 14 квітня 2014 року повноваження Голови та членів Нагля-
дової ради ПАТ «Сумигосптовари».17.Вирішили припинити 14 квітня 
2014  року повноваження Голови та чле-нів Ревізійної комісії ПАТ «Сумигосп-
товари».18.Вирішили припинити 14 квітня 2014 року повноваження Голови 
та членів Правління ПАТ «Сумигосптовари», розірвати укладені з Головою 
та членами Правління укладені трудові договори.19.Вирішили — Комісії з 
припинення (реоргані-зації) ПАТ «Сумигосптовари» вжити заходів по підго-
товці документів щодо ПАТ «Сумигосптова-ри», що припиняється шляхом 
перетворення, подання яких до реєструвального органу НКЦПФР передба-
чено відповідним законодавством. Голову Комісії з припинення (реорганіза-
ції) ПАТ «Су-мигосптовари» зобов'язали подати вищезазначені документи 
до реєструвального органу НКЦПФР у встановлений строк після прийняття 
рішення про припинення ПАТ «Сумигосптовари» шляхом перетворення.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за резуль-
татами звітного та попереднього років не приймалось.

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

звітний попередній
Усього активів 1046 878
Основні засоби (за залишковою вартістю) 282 322
Довгострокові фінансові інвестиції 88 88
Запаси 0 1
Сумарна дебіторська заборгованість 85 44
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 2

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИГОСПТОВАРИ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство 
«Диканський завод продтоварів «Промінь»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00376917
3. Місцезнаходження емітента: 35800, Полтавська обл., Дикан-

ський р-н, смт Диканька, вул. Щорса, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 1840-121
5. Електронна поштова адреса: energy-eko@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 00376917.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ.Текст повідомлення:

Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Дикан-
ський завод продтоварів «Промінь», що вiдбулися 20.04.2015 р. (про-
токол № 1 вiд 20 квiтня 2015 р.) відбулися зміни в складі посадових 
осіб:

1) У зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повно-
важення директора ЗАТ «Диканьский ЗПТ «Промінь» Лазько Сергій 
Григоровича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надавала), володiє часткою в статутному капiталi товариства 
74,7005  %. На данній посадi перебував з 04.10.2007 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2) У зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повно-
важення ревізійної комісії ЗАТ «Диканьский ЗПТ «Промінь», а семе:

- голови ревійної комісіїї Лазько Світлани Павлівни (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала), володiє част-
кою в статутному капiталi товариства 11,9295 %. На данній посадi пе-

ребував з 04.10.2007 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

- члена ревійної комісіїї Одинець Ніни Григорівни (згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадова особа не надавала), володiє часткою в 
статутному капiталi товариства 0,1352 %. На данній посадi перебував 
з 04.10.2007 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має

3) Обрано строком на п’ять років (відповідно до Статуту товари-
ства) директором ЗАТ «Диканьский ЗПТ «Промінь» Лазько Сергія Гри-
горовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надавала), володiє часткою в статутному капiталi товариства 
74,7005  %. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років — ди-
ректор ЗАТ «Диканьский ЗПТ «Промінь». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

4) Обрано строком на п’ять років (відповідно до Статуту товари-
ства) ревізійну комісію ЗАТ «Диканьский ЗПТ «Промінь» в наступному 
складі:

- головою ревійної комісіїї Лазько Світлану Павлівну (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала), володiє част-
кою в статутному капiталi товариства 11,9295 %. Посади, які обіймала 
протягом останніх п’яти років — приватний підприємець. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- членом ревійної комісіїї Одинець Ніну Григорівну (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала), володiє част-
кою в статутному капiталi товариства 0,1352 %. Посади, які обіймала 
протягом останніх п’яти років — пенсіонер. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

2. Директор  Лазько Сергій Григорович 
20.04.2015 р.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ»

Власний капітал 812 804
Статутний капітал 527 527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -162 -170
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 234 74
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,15 0,09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,15 0,09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 52734 52734

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

Голова Комісії з з припинення (реорганізації) 
ПАТ «Сумигосптовари»  Римар І.М.

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 
«Страхова компанiя «Страховий 
капiтал України»

2. Код за ЄДРПОУ 33152597
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, вулиця Голосіївська, 

будинок 7, корпус 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 525 49 48 525 49 86

5. Електронна поштова адреса sorochenko@dspgroup.org
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_
id=27

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

II. Текст повідомлення
Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних збо-

рах акцiонерного товариства, станом на 20.04.2015 року, отриманим 
21.04.2015 року вiд Депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», 
вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй юридичної особи Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «КАМIА» (код ЄДРПОУ 31605151, 
мiсцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухiв, вул. Київська, 127), що 
володiла простими iменними акцiями у кiлькостi 5 000 (п’ять тисяч) шт., що 
складало 50% голосуючих акцiй Товариства, зменшився на 5 000 (п’ять 
тисяч) шт. акцiй i становить 0 (нуль) шт. акцiй, що складає 0% голосуючих 
акцiй Товариства.

Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних збо-
рах акцiонерного товариства, станом на 20.04.2015 року, отриманим 
21.04.2015 року вiд Депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», 
вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй юридичної особи Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «КАМIА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33646294, 
мiсцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосiївська, буд. 7, корп. 3), що 
володiла простими iменними акцiями у кiлькостi 4 975 (чотири тисячi 
дев’ятсот сiмдесят п’ять) шт., що складало 49,75% голосуючих акцiй Това-
риства, зменшився на 4 975 (чотири тисячi дев’ятсот сiмдесят п’ять) шт. 
акцiй i становить 0 (нуль) шт. акцiй, що складає 0% голосуючих акцiй Това-
риства.

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 Сороченко Мирослав 

Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 22.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери,сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство «Ди-

канський завод продтоварів «Промінь»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00376917
3. Місцезнаходження емітента: 35800, Полтавська обл., Диканський р-н, 

смт Диканька, вул. Щорса, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 1840-121
5. Електронна поштова адреса: energy-eko@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00376917.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду. 

ІІ.Текст повідомлення:
20.04.2015 року рiчнi загальнi збори акцiонерiв закритого акцiонерного 

товариства «Диканський завод продтоварів «Промінь» (ЗАТ «Диканський 
ЗПТ «Промінь») прийняли рiшення про припинення емiтента шляхом пере-
творення його у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 

Перетворення здiйснюється для бiльш ефективного та економiчно об-
грунтованого управлiння товариством. 

Для участi у рiчних загальних зборах зареєструвались 2 акцiонера, якi є 
власниками 18583 штук простих iменних акцiй, що становить 86,63 % вiд 
загальної кiлькостi акцiй товариства, в тому числi загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв — власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах становить 18583 штук. Згiдно з перелiком 
акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах, станом на 
14.04.2015 року, кiлькiсть голосуючих акцiй становить — 18583 штук. 

Результати голосування про припинення шляхом перетворення: прого-
лосували «за» — 18583 голосiв, або 100 % вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання, «проти» — 0 голосiв, або 
0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв. 

Юридична особа правонаступник — товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Диканський завод продтоварів «Промінь» (ТДВ «Дикан-
ський ЗПТ «Промінь»), статутний капiтал якого дорiвнює статутному 

капiталу ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь», що перетворюється i складає 
10725,50 грн.

ТДВ «Диканський ЗПТ «Промінь» є правонаступником ЗАТ «Диканський 
ЗПТ «Промінь», усiх його активiв та зобов’язань. 

Порядок та умови обмiну акцiй ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь», на 
письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток ТДВ «Дикан-
ський ЗПТ «Промінь»:

- вартiсть частки кожного учасника у статутному капiталi ТДВ «Дикан-
ський ЗПТ «Промінь» буде дорiвнювати номiнальнiй вартостi його акцiй в 
статутному капiталi ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь»

- розмiр частки кожного учасника (у вiдсотках) у статутному капiталi 
ТДВ  «Диканський ЗПТ «Промінь» буде дорiвнювати його кiлькостi акцiй (у 
вiдсотках) в статутному капiталi ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь».

Обмiн акцiй здiйснюється в два етапи. На першому етапi, у строк з 
21.04.2015 року по 30.06.2015 року, за адресою: смт. Диканька, вул. Щорса, 
1, у робочi днi з 10 год.00 хв. до 16 год.00хв., буде здiйснюватися обмiн про-
стих iменних акцiй ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь» на письмовi 
зобов'язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi 
правонаступника — ТДВ «Диканський ЗПТ «Промінь». Акцiонер має нада-
ти заяву комiсiї з припинення ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь». Заява 
довiльної форми. Консультацiї можна отримати за мiсцезнаходженням То-
вариства у робочi днi з 10 год.00 хв. по 16 год.00 хв., контактний телефон 
(050) 1840-121.

У разi, якщо iз будь-яких причин акцiонер не звернеться особисто до 
товариства для обмiну належних йому акцiй — письмове зобов’язання 
йому буде виписане в зазначений термiн.

Другий етап, пiд час якого здiйснюється обмiн письмових зобов’язань на 
частки у статутному капiталi ТДВ «Диканський ЗПТ «Промінь» розпочнеть-
ся з дня проведення установчих зборiв товариства з додатковою 
вiдповiдальнiстю «Диканський ЗПТ «Промінь» iз збереженням 
спiввiдношення кiлькостi акцiй (у вiдсотках) до розмiру частки (у вiдсотках) 
кожного учасника i термiном не обмежується.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор  Лазько Сергій Григорович 

20.04.2015 р.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Кобеляцький завод продовольчих товарiв «Мрiя», 
00382668, Україна Полтавська обл. Кобеляцький р-н 39200 м.Кобеля-
ки вул. Днiпропетровська, 26, (05343) 3-25-80

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: zavod-mriya.narod.ru

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б.  
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений  
аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Український 
корпоративний аудит», 33620564

5. Інформація про загальні збори 
28.03.2014 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 ре-
гламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3.Звiт Вико-
навчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 
2013 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Затвердження звiту 
Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.5.Звiт та ви-
сновки ревiзора за 2013 рiк. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора 
за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзора.6.Затвердження планiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 
7.Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк. 8.Переобрання 
членiв Наглядової ради на наступний термiн.

6. Інформація про дивіденди 
За пiдсумками роботи в 2014 роцi дивiденди не нараховувались та 

не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 11479 9432
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4379 3137
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4376 2865
Сумарна дебіторська заборгованість 1786 1113
Грошові кошти та їх еквіваленти 468 1234
Власний капітал 10320 8888
Статутний капітал 129 129
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1432 772

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1159 544
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

Директор  Карнаух Надія Василівна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ «МРIЯ»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство 
«Київське спеціалізоване будівельно-
монтажне управління №1»(далі — 
ПАТ), ЄДРПОУ 03450264,03187, м. 
Київ, вул. Ак.Заболотного, 20-а, 
0445026141 

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

22/04/2015 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

http://03450264.smida.gov.ua 
http://stockmarket.gov.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма «Ре-
гістр», ЄДРПОУ 21647622

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товари-
ство). Зазначається інформація про 
проведення або непроведення за-
гальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення вка-
зуються причини, також зазначаєть-
ся перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах, особи, що по-
давали пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного, у разі прове-
дення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, ре-
зультати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини

21/04/2015 р. відбулися чергові за-
гальні збори акціонерів ПАТ.Кворум 
95,46%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Об-
рання Голови та секретаря чергових 
річних Загальних Зборів акціонерів 
ПАТ «КСБМУ № 1».2. Обрання Голо-
ви та членів Лічильної комісії.3. Звіт 
Генерального директора про резуль-
тати фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ «КСБМУ №1» за 2014 рік 
та його затвердження .4. Звіт Нагля-
дової ради Товариства про 
фінансово-господарську діяльність 
товариства у 2014 році та його за-
твердження. 5. Звіт Ревізійної комісіі 
Товариства про фінансово-
господарську діяльність товариства 
у 2014 році та його затвердження.  
6. Затвердження фінансового річно-
го звіту і балансу Товариства за 
2014 рік. 7. Затвердження порядку 
розподілу прибутку (збитків) Товари-
ства за 2014 рік. 8. Визначення осно-
вних напрямів діяльності Товариства 
та затвердження його планів на 
2014 рік. Голова Наглядової ради та 
акціонери подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного. 
Позачергових загальних зборів акці-
онерів ПАТ у 2014 р. не було.

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за прости-
ми акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0  0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0  0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

 0  0

Дата виплати дивідендів 0 0 
Опис Дивіденди за підсумками 2014 р.не нараховувалися та не 

виплачувалися. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів  3341,4 1953,9 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2513,1  1213,2
Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
Запаси  412,2 268,2 
Сумарна дебіторська заборгованість 415,0 447,5 
Грошові кошти та їх еквіваленти  1,1 25,0 
Власний капітал 1907 3171
Статутний капітал  2717,0  2717,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -  -
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  - - 
Поточні зобов'язання і забезпечення  2139,1  801,4
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,0001  -0,0028

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

-0,0001  -0,0028

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  10 867900  10 867900
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

 0 0 

у відсотках від статутно-
го капіталу

0  0

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

0 0 

Генеральний директор  __________________ Чащин Ю.А. 
(22/04/2015 р.)                                              (підпис) м.п.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

ПАТ «АГРОКОМПЛЕКС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

«Агрокомплекс»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00384897
1.3. Місцезнаходження емітента: 39050, Полтавська обл., Глобин-

ський р-н, с. Пустовійтове, вул. Центральна, 1
1.4. Міжміський код та телефон: (05365) 24-8-64
1.5. Електронна поштова адреса: pust_calc@astartakiev.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.astartakiev.com/agrocomplex/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

цього Положення: відомості про припинення емітента шляхом ліквіда-
ції за рішенням вищого органу

2. Текст повідомлення
2.1. Рішення прийнято Загальними зборами (протокол № 1 від 

20.04.2015р.) 20.04.2015р.:
дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації — 

20.04.2015 р.; назва органу емітента, що прийняв рішення — загальні збо-

ри акціонерів; причини такого рішення — недоцільність подальшої госпо-
дарської діяльності; результати голосування з питань про припинення 
емітента шляхом ліквідації: голосів «ЗА» — 4698722(100% від присутніх на 
зборах); інформація щодо кредиторів: сума загальної кредиторської забор-
гованості складає — 11тис. грн., вартість чистих активів — 1304 тис. грн.; 
розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвер-
дженої аудиторським висновком, за рік, який передував ухвалення рішення 
про ліквідацію емітента — 1304 тис. грн. Після проведення інвентаризації 
та оцінки активів, враховуючи кредиторську заборгованість та з урахуван-
ням всіх витрат, пов’язаних з ліквідацією, емітент вважає, що активів буде 
достатньо для проведення розрахунків за всіма його зобов’язаннями в по-
вному обсязі. Сума, яка залишиться після задоволення вимог кредиторів, 
буде розподілена між акціонерами емітента. Сума, яка розподілятиметься 
між акціонерами, на дату прийняття рішення не визначена.

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

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

Голова ліквідаційної комісії  Мойсєєва Наталія Іванівна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товарисвто 

«Баришiвська сiльгоспхiмiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 05489326
3. Місцезнаходження: 07500, смт Баришiвка, вул. Комсомольська, 135д
4. Міжміський код, телефон та факс: (4576) 5 17 95, (4576) 5 17 96
5. Електронна поштова адреса: a_beglova@urozhai.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://05489326.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення 
1) Припинено повноваження Голови наглядової ради Чеканова Олек-

сандра Станіславовича (фізична особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень членів 
наглядової ради в повному складі. Орган емітента який прийняв рішен-
ня: Загальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». 
Дата прийняття рішення: 20.04.2015 р. Частка, якою володіє посадова 
особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій 
емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа 
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: началь-
ник юридичного відділу ПРАТ «УКРАГРО НПК», начальник юридичного 
відділу ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА». Голова наглядової ради пере-
бував на посаді протягом шести місяців.

2) Припинено повноваження члена наглядової ради Хочая Володи-
мира Олексадровича (фізична особа не надала згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень членів на-
глядової ради в повному складі. Орган емітента який прийняв рішення: 
Загальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата 
прийняття рішення: 20.04.2015 р. Частка, якою володіє посадова особа 
в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітен-
та, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітен-
та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: директор комер-
ційний ПРАТ «УКРАГРО НПК», директор з продажу ПРАТ «УКРАГРО 
НПК». Член наглядової ради перебував на посаді протягом шести міся-
ців.

3) Припинено повноваження члена наглядової ради Довбні Володи-
мира Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) у зв'язку із припиненням повноважень членів нагля-
дової ради в повному складі. Орган емітента який прийняв рішення: За-
гальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Дата 
прийняття рішення: 20.04.2015 р. Частка, якою володіє посадова особа 
в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітен-
та, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітен-
та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які особа обіймала протягом своєї діяльності: Збройні сили 
України — керівник апарату командувача Головного управління вну-
трішніх військ МВС України, заступник генерального директора з питань 

безпеки у ПРАТ «УКРГРО НПК», генеральний директор ПРАТ «УКРГРО 
НПК», начальник відділу внутрішнього контролю у ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ 
УКРАЇНА».

4) Обрано на посаду Голови наглядової ради Чеканова Олександра 
Станіславовича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних) терміном на три роки, у зв'язку із припиненням повнова-
жень попереднього складу наглядової ради. Кандидатура Чеканова 
Олександра Станіславовича була запропонована наглядовою радою. 
Дата прийняття рішення про обрання: 20.04.2015 р. Орган емітента який 
прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬ-
ГОСПХІМІЯ» обрали Чеканова О.С. членом наглядової ради 20.04.2015 р., 
а на засіданні наглядової ради ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» 
20.04.2015 р. Чеканов О.С. був обраний Головою наглядової ради згідно 
Статуту ПАТ «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Частка, якою володіє 
посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір па-
кета акцій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Поса-
дова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом 
останніх п'яти років: начальник юридичного відділу у ПРАТ «УКРАГРО 
НПК», начальник юридичного відділу у ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».

5) Обрано на посаду члена наглядової ради Сорокіна Миколу Олек-
сандровича (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних) терміном на три роки, у зв'язку із припиненням повноважень 
попереднього складу наглядової ради. Кандидатура Сорокіна Миколи 
Олександровича на посаду члена наглядової ради була запропонована 
наглядовою радою. Дата прийняття рішення про обрання: 20.04.2015 р. 
Орган емітента який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів 
ПАТ  «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». Частка, якою володіє посадо-
ва особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета ак-
цій емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова осо-
ба емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти 
років: директора департаменту з розвитку в ПРАТ «УКРАГРО НПК», на-
чальник відділу розвитку дистрибуції ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», 
член правління ЗАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО».

6) Обрано на посаду члена наглядової ради Лаптєву Вікторію Павлів-
ну (фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 
терміном на три роки, у зв'язку із припиненням повноважень попере-
днього складу наглядової ради. Кандидатура Лаптєвої Вікторії Павлівни 
на посаду члена наглядової ради була запропонована наглядовою ра-
дою. Дата прийняття рішення про обрання: 20.04.2015 р. Орган емітента 
який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПАТ «БАРИШІВСЬКА 
СІЛЬГОСПХІМІЯ». Частка, якою володіє посадова особа в статутному 
капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який нале-
жить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий ди-
ректор ТОВ «Евролюшен Медіа», директор департаменту в ПАТ «Укр-
трансгаз», фінансовий директор ПРАТ «УКРАГРО НПК».

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  Кушніренко М.І.
21.04.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРИШIВСЬКА СIЛЬГОСПХIМIЯ»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIО НЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«АВIАТЕХМАС», 23790832 
Запорізька , Шевченкiвський, 69098, 
мiсто Запорiжжя, Чарiвна/Полякова 
буд.163/1 кв.3 061-2764620,

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

22.04.2015

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

www.aviatechmas.zp.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕХМАС-
УКРАЇНА», 23286358Запорізька , 
Шевченкiвський, 69071, мiсто 
Запорiжжя, вулиця 
Чарiвна,б.48,к.240 061 276-46-20,

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

22.04.2015

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

www.techmas-ukraine.cc.ua
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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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА», 
00376449, вул. Фрунзе, 142, 
м. Київ, Оболонський, 
Київська область, 04073, Україна, 
(044) 468-50-37

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

23.04.2015

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

kmf.kiev.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 «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 24.04.2014 року. Кворум 
зборів: 71,7393111935% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт правління за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2013 рік.  
2. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік. 3. Звіт Ревізійної 
комісії Товариства про проведену роботу та висновки про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2013 рік. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2013 рік. 5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік. 6. Про ска-
сування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Макаронна фабрика» від 07.11.2012 р.: — про при-
пинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» 
шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Ма-
каронна фабрика»; — про встановлення місцезнаходження Товариства з 
додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»: м. Київ, вул. Фрунзе, 
142; — про визначення, що статутний капітал Товариства з додатковою 
відповідальністю «Макаронна фабрика» буде поділений на частки із збере-
женням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному 
капіталі акціонерного товариства, що створилося; — про те, що після держав-
ної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна 
фабрика» Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика» 
стане правонаступником щодо усього майна, усіх прав та обов'язків Публічно-
го акціонерного товариства «Макаронна фабрика»; — про затвердження пла-
ну перетворення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» 
відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоно-
ваного наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Макаронна 
фабрика»; — про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Пу-
блічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика», запропонованого 
наглядовою радою товариства; — про затвердження порядку та умов здій-
снення обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабри-
ка» на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, запропоно-
ваного наглядовою радою; — про припинення комісії з припинення Публічного 
акціонерного товариства «Макаронна фабрика»; — про покладення функції 
комісії припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабри-
ка» на правління товариства. 7. Затвердження змін до Статуту Публічного 
акціонерного товариства «Макаронна фабрика» шляхом викладення Статуту 
Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» у новій редакції. 
8. Відкликання Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Ма-
каронна фабрика». 9. Обрання Виконавчого органу Публічного акціонерного 
товариства «Макаронна фабрика». 10. Відкликання Наглядової ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Макаронна фабрика». 11. Обрання Наглядо-
вої ради Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика». 12. Від-
кликання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Макаронна 
фабрика». 13. Обрання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного: наглядова рада, акціонери. Особа, що ініціювала проведен-
ня ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: акціонери. Результати розгляду питань 
порядку денного: 1. Прийняли заслуханий звіт правління за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році до відома; за-
твердили заслуханий звіт правління за 2013 рік. 2. Затвердили заслуханий 
звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 3. Заслуханий звіт Ревізійної ко-
місії Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2013 році прийняли до відома; затвер-
дили заслуханий звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

4. Заслухані дані по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік при-
йняли до відома; затвердили звіт та баланс Товариства за 2013 рік.  
5. Збитки, що отримало підприємство по об'єктивним причинам не розподі-
лили, покрили їх нерозподіленим прибутком мінулих періодів. 6. Скасували 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Макаронна фабрика» від 07.11.2012 року, а саме: — про при-
пинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» шля-
хом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Макарон-
на фабрика»; — про встановлення місцезнаходження Товариства з 
додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»: м. Київ, вул. Фрунзе, 
142; — про визначення, що статутний капітал Товариства з додатковою 
відповідальністю «Макаронна фабрика» буде поділений на частки із збе-
реженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у ста-
тутному капіталі акціонерного товариства, що створилося; — про те, що 
після державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товари-
ства «Макаронна фабрика» Товариство з додатковою відповідальністю 
«Макаронна фабрика» стане правонаступником щодо усього майна, усіх 
прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Макаронна фа-
брика»; — про затвердження плану перетворення Публічного акціонерного 
товариства «Макаронна фабрика» відповідно до ст. 81 Закону України 
«Про акціонерні товариства», запропонованого наглядовою радою Публіч-
ного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»; — про затверджен-
ня порядку і умов здійснення перетворення Публічного акціонерного това-
риства «Макаронна фабрика», запропонованого наглядовою радою 
товариства; — про затвердження порядку та умов здійснення обміну акцій 
Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» на частки у 
статутному капіталі товариства-правонаступника, запропонованого нагля-
довою радою; — про припинення комісії з припинення Публічного акціо-
нерного товариства «Макаронна фабрика»; — про покладення функції 
комісії припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фа-
брика» на правління товариства. 7. Затвердили запропоновані зміни до 
Статуту Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика», які 
викладені у новій редакції Статуту Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика»; доручили провести державну реєстрацію нової ре-
дакції Статуту юристу Товариства — Казімірчуку С.В. 8. Відкликали весь 
діючий склад Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства 
«Макаронна фабрика». 9. Обрали новий склад виконавчого органу Публіч-
ного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» від запропонованих 
акціонером ПАТ «Макаронна фабрика» — Швець Ніною Наумівною 
11 (одинадцять) кандидатів, а саме: Голова правління — президент — 
Швець Ніна Наумівна, члени правління: Говоруха Надія Миколаївна, Швець 
Василь Петрович, Білашенко Марія Йосипівна, Коваль В'ячеслав Анатолі-
йович, Казімірчук Сергій Валентинович, Маковеєва Марія Петрівна, Се-
реда Віктор Борисович, Слободняк Надія Петрівна, Бурмистров Анатолій 
Петрович, Вівсяний Юрій Михайлович. 10. Відкликали весь діючий склад 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабри-
ка». 11. Обрали Наглядову раду ПАТ «Макаронна фабрика» у складі : 
Строкач Надії Феофанівни, Стрельченко Оксани Борисівни, Томіленка Ва-
лерія Михайловича, Грибкова Віталія Вікторовича та Куценко Аліни Юріїв-
ни строком на 3 роки із кількості 5 осіб відповідно до результатів кумуля-
тивного голосування по запропонованим кандидатам. 12. Відкликали весь 
діючий склад Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Мака-
ронна фабрика». 13. Обрали Ревізійну комісію ПАТ «Макаронна фабрика» 
у складі Бєлушкіної Ірини Борисівни, Мельниченко Ірини Володимирівни 
та Очкуленко Надії Володимирівни строком на 3 роки в кількості 3 осіб від-
повідно до результатів кумулятивного голосування по запропонованим 
кандидатам. Причини, чому загальні збори не відбулися: річні загальні збо-
ри акціонерів відбулися 24.04.2014 року.
5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 27.11.2014 року. 
Кворум зборів: 71,6229025659% до загальної кількості голосів. Перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секрета-
ря загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Затвер-
дження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «МАКАРОННА 
ФАБРИКА» у новій редакції. 3. Затвердження Положення про ревізійну ко-
місію ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції. 4. Затвердження 
змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом викладення стату-
ту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» в новій редакції. 5. Затвердження По-
ложення про Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції.  
6. Відкликання ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 7. Обран-
ня ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 8. Відкликання прав-
ління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 9. Обрання правління ПАТ «МАКА-
РОННА ФАБРИКА». 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 11. Про надання повно-
важень Голові Правління-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на 
вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів ПАТ «МАКА-
РОННА ФАБРИКА». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного: наглядова рада, акціонери.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА»
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Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: акці-
онери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали Бондарчу-
ка Ю.В. головою загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИ-
КА», а Томіленка В.М. — секретарем загальних зборів акціонерів 
ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Рішення не прийнято. 3. Рішення не 
прийнято. 4. Затвердили зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» 
шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редак-
ції; уповноважили Голову Правління — Президента Товариства підписати 
нову редакцію Статуту Товариства; уповноважили Голову Правління — 
Президента (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для про-
ведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 5. За-
твердили Положення про Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у 
новій редакції та уповноважили Голову Правління — Президента Товари-
ства підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства. 
6.  Відкликали весь діючий склад ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФА-
БРИКА» у складі: Бєлушкіної Ірини Борисівни, Очкеленко Надії Володими-
рівни та Мельниченко Ірини Володимирівни. 7. Обрали Ревізійну комісію 
ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» строком на 3 роки в кількості 3 осіб відпо-
відно до результатів кумулятивного голосування по запропонованим кан-
дидатам у складі: Путілової Ольги Вікторівни, Мельниченко Ірини Володи-
мирівни та Плисака Юрія Миколайовича. 8. Відкликали весь діючий склад 
Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі: Томіленка Валерія Ми-
хайловича (Голова Правління — Президент), Швець Василя Петровича 
(Заступник Голови Правління), Говорухи Надії Миколаївни (Член Правлін-
ня — головний бухгалтер), Слободняк Надії Петрівни (Член Правління), 
Білашенко Марії Йосипівни (Член Правління), Коваля В'ячеслава Анатолі-
йовича (Член Правління), Казімірчука Сергія Валентиновича (Член Прав-
ління), Маковеєвої Марії Петрівни (Член Правління), Середи Віктора Бори-
совича (Член Правління), Бурмистрова Анатолія Петровича (Член 
Правління) та Вівсяного Юрія Михайловича (Член Правління). 9. Обрали 
новий склад Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі 11 осіб: 
Томіленко Валерій Михайлович (Голова Правління — Президент), Швець 
Ніна Наумівна (Перший Заступник Голови Правління — Президента), 
Швець Василь Петрович (Заступник Голови Правління — Президента), Бє-
лушкіна Ірина Борисівна (Член Правління — головний бухгалтер), Слобод-
няк Надія Петрівна (Член Правління), Білашенко Марія Йосипівна (Член 
Правління), Коваль В'ячеслав Анатолійович (Член Правління), Маковеєва 
Марія Петрівна (Член Правління), Середа Віктор Борисович (Член Прав-
ління), Бурмистров Анатолій Петрович (Член Правління), Вівсяний Юрій 
Михайлович (Член Правління). 10. Попередньо схвалили значні правочи-
ни, які можуть вчинятися ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», протягом одного 
року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових (річних) загальних 
зборів акціонерів, з обов'язковим попереднім погодженням укладення да-
них правочинів Наглядовою радою Товариства. 11. Надали право вчиняти 
схвалені під час розгляду десятого питання порядку денного правочини 
Голові Правління — Президенту Товариства, за умови отримання попере-
днього погодження укладення таких правочинів Наглядовою радою Това-
риства, та при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених під час 
розгляду десятого питання порядку денного даним рішенням, визначати 
решту істотних умов правочинів на свій розсуд; надали Голові Правлін-
ня — Президенту право передоручати повноваження, надані йому цим рі-
шенням зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України; та у випадку призначен-
ня Головою Правління — Президентом Товариства іншої особи, повнова-
ження надані голові Правління — Президенту цим Протоколом зберігають 
силу для новопризначеної особи. Причини, чому загальні збори не відбу-
лися: позачергові загальні збори акціонерів відбулися 27.11.2014 року.
5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 08.09.2014 року. 
Кворум зборів: 71,77257% до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення повноважень голови 
та членів лічильної комісії ПАТ «Макаронна фабрика». Обрання нового 
складу та голови лічильної комісії ПАТ «Макаронна фабрика». 2. Обрання 
голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабри-
ка». 3. Відкликання Наглядової ради ПАТ «Макаронна фабрика». 4. Об-
рання Наглядової ради ПАТ «Макаронна фабрика». 5. Затвердження умов 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ «Макаронна фабрика». Призначення особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Макаронна фабри-
ка». Надання повноважень Голові Наглядової ради ПАТ «Макаронна фа-
брика» щодо підписання банківських документів. 7. Затвердження змін до 
статуту ПАТ «Макаронна фабрика» шляхом викладення статуту ПАТ «Ма-
каронна фабрика» в новій редакції. 8. Затвердження Положення про На-
глядову раду ПАТ «Макаронна фабрика» у новій редакції. 9. Затвердження 
Положення про Правління ПАТ «Макаронна фабрика» у новій редакції. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 
ПАТ «Макаронна фабрика». 11. Про надання повноважень Голові 
Правління-Президенту ПАТ «Макаронна фабрика» на вчинення дій, 
пов’язаних з вчиненням значних правочинів ПАТ «Макаронна фабрика». 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: На-
глядова рада, акціонери.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: ак-
ціонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Відкликали лі-
чильну комісію у складі трьох осіб: Макаренкової О.А., Мордвінова М.Г., 
Шлєпіної Т.Т., яку обрано рішенням загальних зборів акціонерів Товари-
ства на невизначений строк (протокол №1/13 від 18 квітня 2013 року), та 
обрали до складу лічильної комісії наступних осіб: Макаренкову О.А. (го-
лова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М. 2. Обрали Бон-
дарчука Ю.В. головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фа-
брика», а Томіленка А.М. — секретарем загальних щборів акціонерів ПАТ 
«Макаронна фабрика». 3. Відкликали весь діючий склад Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства ПАТ «Макаронна фабрика» у складі: 
Строкач Надії Феофанівни, Томіленка Валерія Михайловича, Грибкова Ві-
талія Вікторовича та Куценко Аліни Юріївни. 4. Обрали Наглядову раду 
ПАТ «Макаронна фабрика» строком на 3 роки в кількості 5 осіб відповідно 
до результатів кумулятивного голосування по запропонованим кандида-
там у складі Радченко Олени Станіславівни, Бусленко Оксани Іванівни, 
Бондарчука Юрія Вікторовича, Коваліва Богдана Івановича та Куценко 
Аліни Юріївни. 5. Затвердили умови договорів, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради та уповноважили Голову Правління-Президента 
ПАТ «Макаронна фабрика» підписати договори з членами Наглядової 
ради ПАТ «Макаронна фабрика». 6. 1. Надали Голові Наглядової Ради 
Товариства спільно з Головою Правління-Президентом Товариства по-
вноваження щодо підпису (і) банківських чеків на видачу готівки, (іі) пла-
тіжних доручень на перерахування коштів, та (ііі) заявок на купівлю чи 
продаж валюти в банківських установах, де відкрито поточні рахунки у То-
вариства в гривні, євро та/або доларах США, та 2. Визначили, що вказані 
документи вважаються чинними виключно за умови їх підписання від іме-
ні Товариства двома особами: головою Наглядової Ради Товариства та 
Головою Правління-Президентом Товариства. 7. 1. Затвердили запропо-
новані зміни до статуту ПАТ «Макаронна фабрика» у частині, що стосу-
ється припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та 
компетенції Голови Наглядової ради Товариства, шляхом викладення ста-
туту ПАТ «Макаронна фабрика» в новій редакції. 2. Уповноважили Голову 
Правління- ПрезидентаТовариства підписати нову редакцію Статуту То-
вариства. 3. Провести державну реєстрацію нової редакції цього Статуту 
у відповідності з чинним законодавством та 4. Доручили провести дер-
жавну реєстрацію нової редакції Статуту юристу Товариства — Казімірчу-
ку С.В. 8. Затвердили Положення про Наглядову раду ПАТ «Макаронна 
фабрика» у новій редакції та уповноважили Голову Правління -Президен-
та Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду 
Товариства. 9. Затвердили Положення про Правління ПАТ «Макаронна 
фабрика» у новій редакції та уповноважили Голову Правління — Прези-
дента Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління То-
вариства. 10. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчиняти-
ся ПАТ «Макаронна фабрика» протягом одного року, але у будь-якому 
випадку, до наступних чергових загальних зборів акціонерів, з обов'язковим 
попереднім погодженням укладення даних правочинів Наглядовою радою 
Товариства. 11. 1. Надали право вчиняти правочини, схвалені під час роз-
гляду питання десятого порядку денного Голові Правління-Президенту 
Товариства, за умови отримання попереднього погодження укладення та-
ких правочинів.Наглядовою радою Товариства із зазначенням істотних 
умов таких правочинів, які повинні відповідати рішенням, схваленим по 
питанню десятому порядку денного. 2. Надали Голові Правління- Прези-
денту право передоручити повноваження, надані йому цим рішенням збо-
рів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаче-
ному чинним законодавством України. 3. У випадку призначення Головою 
Правління — Президентом іншої особи, повноваження надані Голові 
Правління — Президенту цим Протоколом зберігають силу для новоприз-
наченої особи. Причини, чому загальні збори не відбулися: позачергові 
загальні збори акціонерів відбулися 08.09.2014 року.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів за результа-
тами звітного року буде прийматись на чергових загальних зборах акціоне-
рів , які відбудуться до 30.04.2015 р. Рішенням загальних зборів акціонерів, 
які відбулись 24.04.2014 р. (протокл б/н від 24.04.2014 р.), у зв’язку із збит-
ками не приймати рішення про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік, 
дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 92339 55839
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8849 10731
Довгострокові фінансові інвестиції 290 3290
Запаси 10840 27554
Сумарна дебіторська заборгованість 65729 13056
Грошові кошти та їх еквіваленти 643 76
Власний капітал 18964 22187
Статутний капітал 63 63
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18885 22108
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0



№77, 23 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

29

Поточні зобов’язання і забезпечення 73375 33652
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -65,82 -4,89
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-65,82 -4,89

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 60133 60133

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 (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 товариство 

«Полтавасортнасіннєовоч»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00490725
3. Місцезнаходження емітента: 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-91-63
5. Електронна поштова адреса: sort_poltava@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: nasinnyapoltava.ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ.Текст повідомлення:

Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Полтава-
сортнасіннєовоч», що вiдбулися 20.04.2015 р. (протокол вiд 20 квiтня 
2015  р.) відбулися зміни в складі посадових осіб:

1) У зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження:
- генерального директора — Жученко Сергія Леонідовича (паспорт КО 

№445016 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 
від 23 вересня 2002 року), який володіє часткою в статутному капіталі то-
вариства в розмірі 91,3342 %. На данній посадi перебував з 19.03.2012 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

- ревізора — Кабаченко Лідію Дмитрівну (паспорт КН № 202659 виданий 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 17 липня 1996 
року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,0143 %. На данній посадi перебувала з 19.03.2012 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- члена Наглядової ради (голова Наглядової ради призначений протоколом 
засідання Наглядової ради від 19.03.2012р.) — Пашкіну Ірину Юріївну (паспорт 
КН № 908255 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 
від 19.05.1999 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в 
розмірі 0,0143 %. На данній посадi перебувала з 19.03.2012 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- члена Наглядової ради — Діденко Ніну Іванівну (паспорт КН № 357214 
виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. від 
06.03.1997 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в 
розмірі 0,0143 %. На данній посадi перебувала з 19.03.2012 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- члена Наглядової ради — Жагу Ганну Федорівну (паспорт КН № 908246 

виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. від 
19.05.1999 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в 
розмірі 0,0359 %. На данній посадi перебувала з 19.03.2012 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2) Обрано строком на три роки генеральним директорм ПрАТ «Полта-
васортнасіннєовоч» Жученко Сергія Леонідовича (паспорт КО № 445016 
виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. від 23  ве-
ресня 2002 року), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в 
розмірі 91,3342 %. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років — ге-
неральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає.

3) Обрано строком на три роки ревізором ПрАТ «Полтавасортнасіннєо-
воч» Кабаченко Лідію Дмитрівну (паспорт КН № 202659 виданий Октябр-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 17 липня 1996 року), яка 
володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0143 %. По-
сади, які обіймала протягом останніх п’яти років — ревізор. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

4) Обрано строком на три роки наглядову раду ПрАТ «Полтавасортна-
сіннєовоч» в наступному складі:

- членом Наглядової ради (головою Наглядової ради призначена про-
токолом засідання Наглядової ради від 20.04.2015 р.) — Пашкіну Ірину 
Юріївну (паспорт КН № 908255 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС Укра-
їни в Полтавській обл. від 19.05.1999 року), яка володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства в розмірі 0,0143 %. Посади, які обіймала протягом 
останніх п’яти років — завідувача магазину. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- членом Наглядової ради — Діденко Ніну Іванівну (паспорт КН № 
357214 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 
від 06.03.1997 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства 
в розмірі 0,0143 %. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років — 
бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

- членом Наглядової ради — Жагу Ганну Федорівну (паспорт КН № 
908246 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 
від 19.05.1999 року), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства 
в розмірі 0,0359 %. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років — 
продавця. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Генеральний директор  Жученко Сергій Леонідович 

20.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2014 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Український науково-дослідний 
інститут неруйнівного контролю», 
32828482, Набережно-Лугова, 8, 
м. Київ, Подільський, 04071, Україна, 
0445313726

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

22.04.2015

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

http://autondt.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ІнтерЕкспрес», 
код за ЄДРПОУ 33097568,
01033, м. Київ, 
вул. Володимирська, буд. 69,
(044) 287 47 16

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

«20» квітня 2015 року

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

http://www.interexpress.com.ua/uk/
fin-zvit

Голова Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» _______________  В.М. Кушнір

М.П. 
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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 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО», 
33976979Сумська , Липоводолин-
ський район, 42506, селище 
Калiнiнське, — (054) 525-14-70,

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

22.04.2015

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

http://www.agrotrade.ua

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«ФIНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», 
33479808

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 506719 350283
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23706 5304
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 68787 73830
Сумарна дебіторська заборгованість 393232 263375
Грошові кошти та їх еквіваленти 1089 128
Власний капітал 169723 119861
Статутний капітал 75 75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 140771 115137
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 17263 135838
Поточні зобов’язання і забезпечення 319733 94584
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

40000000 0

у відсотках від 
статутного капіталу

533.33 0

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

40000000 0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ «УМАНЬХЛІБ»

(код за ЄДРПОУ 31275189, місцезнаходження: 20300, Черкаська область, 
м. Умань, вул. Піонтковського, 3)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів ЗАТ «ТК 
«Уманьхліб», які відбудуться 08 червня 2015 року о 10.00 год. за адресою: 
20300, Черкаська область, м. Умань, пров. Леваневського, 4, клуб. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах ЗАТ «ТК «Уманьхліб» проводиться 08 червня 2015 року з 
09.00 год. до 09.40 год. за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, 
пров. Леваневського, 4. Для реєстрації акціонери ЗАТ «ТК «Уманьхліб» по-
винні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціоне-
рів додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноважен-
ня, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах ЗАТ «ТК «Уманьхліб», складатиметься станом на 24 годину 02 черв-
ня 2015року.

На голосування у позачергових загальних зборах ЗАТ «ТК «Уманьхліб», 
згідно з порядком денним, затвердженим Комісією з припинення ЗАТ «ТК 
«Уманьхліб», виносяться наступні питання:

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвер-
дження регламенту зборів.

2. Про затвердження передавального акту.
Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під 

час підготовки до позачергових загальних зборів ЗАТ «ТК «Уманьхліб» за 
адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Піонтковського, 3, кабінет 

Голови комісії з припинення, у робочі дні: понеділок — п’ятниця з 14.00 до 
16.00, та в день проведення позачергових загальних зборів ЗАТ «ТК «Умань-
хліб» у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — Голова комісії з припинення Кисіль А.І.

Довідки за телефоном: (04744) 3-87-66.
Комісія з припинення ЗАТ «ТК «Уманьхліб»

Повідомлення про проведення установчих зборів 
Товариства з додатковою відповідальністю  

«Трудовий колектив «Уманьхліб»
Установчі збори Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий ко-

лектив «Уманьхліб» відбудуться 08 червня 2015 року об 11:00 год. за адре-
сою: 20300, Черкаська область, м. Умань, пров. Леваневського, 4, клуб. 
Реєстрація засновників для участі в установчих зборах розпочнеться 08 червня 
2015 року о 10:30 год. та закінчиться о 10:50 год. за адресою: 20300, Черкаська 
область, м. Умань, пров. Леваневського, 4. Для реєстрації засновники Товари-
ства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Уманьхліб» повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам засновників до-
датково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноважен-
ня, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий 

колектив «Уманьхліб».
3. Про затвердження статуту Товариства з додатковою відповідальніс-

тю «Трудовий колектив «Уманьхліб». 
4. Про обрання органів Товариства з додатковою відповідальністю 

«Трудовий колектив «Уманьхліб».

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ «УМАНЬХЛІБ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Снайпер», 20616944, Привокзаль-
на, 8-б, м. Бiла Церква, 
Бiлоцеркiвський, Київська область, 
09112, Україна, (04563) 4-53-96

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

22.04.2015

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

pratsnaiper.in.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАГАНЧА»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Таганча» , 33062540, вул. Залізнична, 1, 
с. Іванівка, Богуславський р-н, Київська 
область, 09724, Україна, 045-61-34-327

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

21.04.2015

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

33062540.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І.Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 
ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» 

код за ЄДРПОУ ідентифікаційний код 00195452 
місцезнаходження вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, 

Донецька обл., Україна, 84500 
міжміський код та телефон 
емітента

тел. (0627) 44 98 09 

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

21.04.2015р. 

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

www.azocm.ua  

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-
АУДИТ»
ідентифікаційний код 23980886 

5. Інформація про загальні збори. 
26.03.2014 року емiтентом проведено черговi Загальнi збори акцiонерiв. 

Розглянутi наступнi питання з порядку денного: 1. Припинення повноважень 
та обрання Голови i Секретаря Загальних зборiв. 2. Припинення повнова-
жень та обрання членiв Лiчильної комiсiї. 3. Затвердження Регламенту За-
гальних зборiв та способу фiксування процесу Загальних зборiв. 4. Звiт На-
глядової ради Товариства за 2013 рiк. Звiт про корпоративне управлiння. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та Звiту 
про корпоративне управлiння. 5. Звiт Правлiння Товариства за 2013 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 6. Рiчний звiт 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства 
за 2013 рiк згiдно положень нацiональних та мiжнародних стандартiв бух-
галтерського облiку. Затвердження рiчного звiту про результати фiнансово-
господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2013 рiк. 7. Звiт та ви-
сновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками роботи Товариства за 
2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 
Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 8. Затвердження 
фiнансових звiтiв до випуску (опублiкування) та про внесення змiн до них 
пiсля випуску. 9. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. 
Затвердження порядку розподiлу прибутку (дивiдендiв, покриття збиткiв) 
Товариства за пiдсумками роботи за 2013 рiк iз врахуванням вимог чинного 
законодавства.10. Визначення основних напрямкiв та стратегiчних планiв 
дiяльностi Товариства. Затвердження рiчного бюджету Товариства на 
2014 рiк. 11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї. Затвердження Статуту Товариства в новiй 
редакцiї. Надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на 
пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 12. Внесення змiн та доповнень до 
внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Загальнi збори Товари-
ства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконав-
чий орган Товариства; Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства; Поло-
ження про iнформацiйну полiтику Товариства; Кодексу корпоративного 
управлiння Товариства. 13. Попереднє схвалення Загальними зборами 
акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року 14. Затвердження змiн до кредитних договорiв та договорiв у забезпе-
чення зобов’язань за ними. 15. Припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 17. При-
пинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Затвердження умов цивiльно-
правових (трудових) договорiв (контрактiв), якi будуть укладатися з Голо-
вою та членами Наглядової ради Товариства; визначення винагороди та 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв (контрактiв). 
20. Затвердження умов договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства; визначення винагороди та особи, уповноваженої на пiдписання 
цих договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. За 
пропозицiєю акцiонера ТОВ «АП «Автотехпром» порядок денний доповнено 
питанням 21. «Прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним 
акцiй.» Результати розгляду питань порядку денного: 1. Загальнi збори пе-
реобрали Голову та Секретаря Загальних зборiв на новий строк до наступ-
них Загальних зборiв. 2: Припинено повноваження попереднього складу 
Лiчильної комiсiї та обрано новий склад Лiчильної комiсiї. 3. Затверджено 
Регламент роботи Загальних Зборiв. 4. Затверджено Звiт Наглядової ради 
Товариства та Звiт про корпоративне управлiння за 2013 рiк. Дiяльнiсть На-
глядової ради Товариства за 2013 рiк визнана задовiльною. 5. Затверджено 
Звiт Правлiння Товариства за 2013 рiк. Робота Правлiння за 2013 рiк визна-
на задовiльною. 6. Затверджено Рiчний звiт про результати фiнансово-
господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2013 рiк. Результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк визнанi 

задовiльними 7. Затверджено Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї ви-
знано задовiльною.8. Затверджено фiнансову звiтнiсть Товариства за 
2013 рiк до випуску. Визначенi особи, уповноваженi на пiдписання i випуск 
фiнансової звiтностi та внесення до неї змiн. 9. Затверджено Порядок 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Фонд виплати дивiдендiв 
не створено, рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.10. Затвер-
джено Основнi напрямки i стратегiчнi плани дiяльностi Товариства. Затвер-
джено рiчний бюджет на 2014 рiк. 11. Прийнято рiшення про внесення змiн i 
доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
Затверджена нова редакцiя Статуту Товариства та визначена особа, упо-
вноважена на пiдписання i забезпечення державної реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту Товариства.12. Затвердженi змiни та доповнення до 
внутрiшнiх Положень Товариства. Затверджена нова редакцiя внутрiшнiх 
Положень Товариства: Про Загальнi збори; Про Наглядову раду, Про 
Ревiзiйну комiсiю, Про Правлiння, Про iнформацiйну полiтику, Кодексу кор-
поративного управлiння. 13. Загальними зборами погоджено укладення То-
вариством протягом року значних правочинiв з визначенням їх характеру та 
сукупної граничної вартостi. 14: Затверджено умови договору з банком та 
змiни до нього. Визначена особа, уповноважена на пiдписання договору та 
змiн. 15. Припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради 
Товариства. 16. Шляхом кумулятивного голосування обрано новий склад 
Наглядової ради Товариства строком на три роки. 17. Припинено повнова-
ження попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. 18. Шляхом кумулятивного 
голосування обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 
три роки. 19. Затверджено умови трудового договору, цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладаються з Головою та членами Наглядової 
ради Товариства. Обрана особа, уповноважена на їх пiдписання. 20. За-
тверджено умови цивiльно-правових договорiв з Головою та членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визначена особа, уповноважена на їх 
пiдписання. 21.Загальними зборами не прийняте рiшення щодо викупу 
розмiщених ним акцiй. Черговi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися у визна-
чений день i вiдповiдно до порядку денного.

26.12.2014 року вiдбулися позачерговi Загальнi збори акцiонерiв. Роз-
глядалися питання з порядку денного: 1. Припинення повноважень та об-
рання Голови i Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2. При-
пинення повноважень та обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження Регламенту позачергових За-
гальних зборiв акцiонерiв та способу фiксування процесу позачергових За-
гальних зборiв акцiонерiв 4. Прийняття рiшення про збiльшення статутного 
капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМIВСЬКИЙ 
ЗАВОД ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ» шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв. 5. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй iз 
зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. Затвер-
дження проспекту емiсiї акцiй та затвердження ринкової вартостi акцiй То-
вариства. 6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому 
надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення акцiй андеррай-
тера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про до-
строкове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг акцiй 
укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); за-
твердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного 
розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення 
внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi 
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власни-
ками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваже-
ним приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має 
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством 
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 
про це в офiцiйному друкованому органi; виконання дiй та прийняття рiшень 
у процесi приватного розмiщення акцiй, що додатково випускаються, згiдно 
до вимог чинного законодавства. 7. Про визначення уповноважених осiб 
емiтента, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення 
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, сто-
совно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забез-
печення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй. Пропозицiї з доповнення пи-
тань Порядку денного акцiонерами не вносились. Позачерговi Загальнi збо-
ри акцiонерiв скликанi з iнiціативи Наглядової ради Товариства. Результати 
розгляду питань Порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: 
1. Припинено повноваження Голови та Секретаря Загальних зборiв, обра-
них попереднiми черговими Загальними зборами акцiонерiв, та обрано но-
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вий склад президiуму Загальних зборiв. 2. Припинено повноваження попе-
реднього складу Лiчильної комiсiї та обрано новий склад Лiчильної комiсiї 
до наступних Загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi трьох членiв. 3. За-
тверджено Регламент позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та спосiб 
фiксування процесу. 4. Прийнято рiшення про збiльшення статутного 
капiталу Товариства на суму 50,5 млн. грн. шляхом приватного розмiщення 
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi у кiлькостi 202 мiльйонiв 
штук простих iменних акцiй за рахунок додаткових внескiв iз оплатою 
вартостi акцiй грошовими коштами у валютi України. Прийнятi супутнi 
рiшення щодо забезпечення збiльшення статутного капiталу. 5. Прийнято 
рiшення про приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi 0,25 грн. у кiлькостi 202 мiльйонiв штук простих iменних акцiй за 
рахунок додаткових внескiв. Затверджена ринкова вартiсть акцiй Товари-
ства та цiна розмiщення кожної акцiї. Затверджено Рiшення про приватне 
розмiщення акцiй Товариства та Проспект емiсiї акцiй Товариства, що пла-
нуються до приватного розмiщення за рахунок додаткових внескiв. Затвер-
джено перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй. 
6. Правлiння Товариства визначено уповноваженим органом, якому наданi 
повноваження щодо: залучення до розмiщення акцiй андеррайтера; внесення 
змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими 
власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; за-
твердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про 
результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не 
затвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй орга-
ном емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного 
акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним 
товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi; виконання дiй та при-
йняття рiшень у процесi приватного розмiщення акцiй, що додатково випуска-
ються, згiдно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства. 7. Ви-
значено уповноважених осiб, яким наданi повноваження: проводити дiї щодо 
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо 
забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приват-

ного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй; право пiдпису вiд iменi Товари-
ства документiв, якi будуть створюватися на виконання рiшення позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
у призначений день вiдповiдно до порядку денного.

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

ІІ.Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 879322 891120
Основні засоби (за залишковою вартістю) 370484 303754
Довгострокові фінансові інвестиції 29471 20299
Запаси 110592 151375
Сумарна дебіторська заборгованість 302553 346995
Грошові кошти та їх еквіваленти 11860 35297
Власний капітал 148364 271065
Статутний капітал 169500 169500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -131406 -11034
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 355852 161391
Поточні зобов’язання і забезпечення 375106 458664
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.17754 0.02899

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

-0.17754 0.02899

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 678000000 678000000
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

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

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

Голова Правління ПАТ «АЗОКМ»  Шутов Ігор Володимирович
21.04.2015р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ 
ПРИЛАДІВ», 14309824, 
м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 27, 
044 4228801

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

22.04.2015р.

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

www.14309824.smida.gov.ua

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

ПП «Аудиторська фірма 
«АУДИТ-ОПТІМ», 21613474

5. Інформація про загальні збори (розділ за-
повнюється у випадку, якщо емітент — акці-
онерне товариство). Зазначається інформа-
ція про проведення або непроведення 
загальних чергових та позачергових зборів 
та у разі їх непроведення вказуються причи-
ни, також зазначається перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, 
що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного, у разі проведення поза-
чергових зборів зазначаються особа, що іні-
ціювала проведення загальних зборів, ре-
зультати розгляду питань порядку денного. 
У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

Загальні збори у звітному 
періоді не відбулися. КМУ 
не затвердив завдання для 
голосування представником 
держави (ФДМУ) на 
загальних зборах ПАТ «НДІ 
ЕМП».

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 13632 15941
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6990 7844
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4685 5827
Сумарна дебіторська заборгованість 1130 1649
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 18
Власний капітал 12708 14393
Статутний капітал 6380 6380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7980) (6295)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 924 1548
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,07535) -

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

(0,07535) -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 25519360 -
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

- -

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІДОБАНК»

місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 26 травня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 10, 1-й поверх, кімната 1-101.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з 09  годи-
ни 15 хвилин до 09 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його 
в новій редакції.

3. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спосте-
режної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

4. Про визначення кількості членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

5. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

6. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що 
укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у 
тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, упо-
вноваженої на підписання договорів з членами Спостережної ради.

7. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізій-
ної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну 
комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викла-
дення його в новій редакції.

10. Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управлін-
ня ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом ви-
кладення його в новій редакції

11. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій 
редакції.

Для участі у Загальних зборах запрошуються акціонери ПУАТ «ФІДО-
БАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіре-
ностями, оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства 
України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при 
собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів, — станом на 24 годину 20 травня 2015 року.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, здійснюється у Головному офісі ПУАТ «ФІДОБАНК» 
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, кімната 1-206 з понеділка 
по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення Загальних збо-
рів акціонерів — за вказаним вище місцем їх проведення. 

Відповідальна особа з питань ознайомлення з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборах акці-
онерів — Голова Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» — Юхименко Кос-
тянтин Анатолійович, контактна особа — Поліщук Ванда Вікторівна, тел. 
(044) 238-67-67.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»

ПАТ «АГРОКОМПЛЕКС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

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

«Агрокомплекс»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00384897
1.3. Місцезнаходження емітента: 39050, Полт. обл., Глобин. р-н, с. Пус-

товійтове, вул. Центральна, 1
1.4. Міжміський код та телефон: (05365) 24-8-64
1.5. Електронна поштова адреса: pust_calc@astartakiev.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.astartakiev.com/agrocomplex/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ цьо-

го Положення: інформація про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів 
20.04.2015р. (протокол № 1 від 20.04.2015р.) в зв'язку з припиненням емі-
тента шляхом ліквідації.

Звільнено: Голова правління Донченко Катерина Степанівна (фіз.особа 
не надала згоди на розкриття пасп. даних). Частка в стат. капіталі — 0%. На 
посаді перебувала з 16.04.2014р. Член правління — головний бухгалтер 
Гарбовська Галина Анатоліївна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.
даних). Частка у стат. капіталі — 0%. На посаді перебувала з 16. 04.2014р. 
Член правління Миколаєнко Володимир Вікторович (фіз. особа не надала зго-
ди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі — 0%. На посаді перебу-
вав з 16.04.2014р.Голова наглядової ради ТОВ «Фірма»Астарта-Київ» 
(ЄДРПОУ 19371986). Частка у стат. капіталі — 0%. На посаді з 29.03.2013р. 
Член наглядової ради ТОВ «ІПК»Полтавазернопродукт» (ЄДРПОУ 31059651). 
Частка в стат.капіталі — 0,0018%. На посаді з 29.03.2013р.Член наглядової 
ради Савченко Валерій Миколайович (фіз.особа не надала згоди на розкрит-

тя пасп.даних). Частка у стат. капіталі — 0,0002%. На посаді перебував з 
29.03.2013р. Голова ревізійної комісії Рибін Петро Михайлович (фіз.особа не 
надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі — 0,0002%. На 
посаді перебував з 06.04.2012р.Член ревізійної комісії Збираник Микола Пе-
трович (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. 
капіталі — 0%. На посаді перебував з 06.04.2012р.Член ревізійної комісії Квіт-
ковська Олена Володимирівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.
даних). Частка у стат. капіталі — 0%. На посаді перебував з 06.04.2012р.

Призначено: Голова ліквідаційної комісії Мойсєєва Наталія Іванівна (фіз.
особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі — 0%. 
Обіймає посаду — головний бухгалтер ТОВ «Глобинський переробний завод». 
Член ліквідаційної комісії Донченко Катерина Степанівна (фіз.особа не надала 
згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі — 0%. Обіймала поса-
ди: голова правління ПАТ «Агрокомплекс». Член ліквідаційної комісії Починок 
Тетяна Павлівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка 
у стат. капіталі — 0%. Обіймає посаду — начальник відділу фінансового контр-
олю та консультацій ТОВ «Фірма»Астарта-Київ». Член ліквідаційної комісії Ку-
чер Ірина Анатоліївна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). 
Частка у стат. капіталі — 0%. Обіймає посаду — начальник юридичного відділу 
ТОВ «ІПК»Полтавазернопродукт». Член ліквідаційної комісії Надточій Тетяна 
Миколаївна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у 
стат. капіталі — 0%. Обіймає посаду — юрисконсульт відділу корпоративного 
та антимонопольного права ТОВ «Фірма»Астарта-Київ». Вищезазначені особи 
непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не мають.

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

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

Голова ліквідаційної комісії  Мойсєєва Наталія Іванівна

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛПГ»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛПГ» , 24574384, вул. 
Горлівська, 220., м. Київ, 02121, 
Україна, 044-292-41-67

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

21.04.2015

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

lpg.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АСОЦІАЦІЯ ОКО»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне товари-
ство «АСОЦІАЦІЯ ОКО», 
23534891, Народного Ополчен-
ня, 1, м. Київ, Солом'янський, 
03151, Україна, 0444288324

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

21.04.2015

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

www.ndt.com.ua
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Річна інформація  
емітента цінних паперів 

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Єлизаветiвське», 00852200, вул. Ленiна, б.21, с. Єлизаветiвка, Примор-
ський, Запорiзька область, 72130, (06137) 71721

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: elizpat.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПАФ «Лінара-аудит», 22162298

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення: 29.04.2014 року. Кворум зборів: 68.5% до загальної кіль-
кості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та 
результати розгляду:

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. 
Вирішили: обрати склад лічильної комісії у кількості 3 осіб.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Вирішили: прийняти 
до відома звіт Директора Товариства за 2013 рік. Роботу Директора Това-
риства у 2013 році визнати задовільною. 

3. Прийняття рішення про затвердження основних напрямів діяльності 
Товариства на 2014 рік. Вирішили: затвердити запропоновані Директором 
Товариства основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний 
стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства. Вирішили: прийняти до відома звіт На-
глядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 
році. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товари-
ства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії товариства. Вирішили: прийняти до відома звіт та затвердити 
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комі-
сії Товариства у 2013 році визнати задовільною.

6. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансо-
вої звітності) Товариства за 2013 рік. Вирішили: затвердити річний звіт 
(річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господар-
ської діяльності Товариства у 2013 році. Вирішили: прибуток, отриманий 
Товариством за підсумками господарської діяльності в 2013 році в розмірі 
8 тис.грн. залишити нерозподіленим.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. Вирішили: припинити повноваження всіх членів Нагля-
дової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. Вирішили: припинити повноваження всіх членів Реві-
зійної комісії Товариства.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. 
Вирішили: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акці-
онерного товариства на приватне акціонерне Товариство.

11. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Това-
риства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову 
редакцію статуту від імені Товариства. Вирішили: затвердити нову редак-
цію статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄЛИЗАВЕТІВ-
СЬКЕ».

12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення 
про Загальні збори акціонерів Товариства та визначення осіб, яким нада-
ються повноваження підписати нову редакцію положення про Загальні 
збори акціонерів від імені Товариства. Вирішили: затвердити нову редак-
цію положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ».

13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення 
про Наглядову раду Товариства та визначення осіб, яким надаються по-
вноваження підписати нову редакцію положення про Наглядову раду від 
імені Товариства. Вирішили: затвердити нову редакцію положення про На-
глядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄЛИЗАВЕ-
ТІВСЬКЕ».

14. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. Вирішили: Загальними зборами обрано до складу Наглядової ради 
трьох осіб. Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано 
її повний склад.

15. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Ви-
рішили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від 
імені Товариства. Вирішили: обрати Директора Товариства особою, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради від імені Товариства.

Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не подавались. Позачерговi загальнi збори не 
проводились.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного періоду рішен-
ня щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 19052 16858
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9691 11536
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3059 4665
Сумарна дебіторська заборгованість 936 82
Грошові кошти та їх еквіваленти 1942 560
Власний капітал 18735 16533
Статутний капітал 2497 2497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2320 8
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 317 325
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.23 0

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

0.23 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9989280 9989280
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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ»

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР 
«НОРД»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30269877

3. Місцезнаходження емітента 83016 м.Донецьк вул.Кiрова,47
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0622)63-54-94 (0622)63-44-58

5. Електронна поштова адреса емітента sahnoLN@zaoscnord.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

www.nord.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Згідно реєстру Приватного акціонерного товариства «Сервісний центр 

«НОРД» (код ЄДРПОУ 30269877) від 05.02.2015 року вихідний № 75632зв, 
який отримано від Національного депозитарію України 21.04.2015 року, 
частка в статутному капіталі акціонера юридичної особи Публічного акціо-
нерного товариства «НОРД», код за ЄДРПОУ13533086, місцезнаходження: 
84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117 змінилася з 
100.000% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 141 шт. Розмір 
пакета акцій акціонера після змін 0 шт.

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 ПРАТ «СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» ____________ 

Луко Олександр Васильович
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ», 03345716 Орджонiкiдзевський, 
69035, Запорiжжя, Заводська, буд. 7 
(061) 222-74-83,

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

22.04.2015

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

http://zp.104.ua/

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

ТОВ «АФ «АНАЛIТИК-ПАРТНЕРИ», 30555084 

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
02.04.2014р. з наступним порядком денним: 
1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Това-
риства.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв 
Товариства.
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення 
Загальних зборiв Товариства.4.Звiт Правлiння То-
вариства за 2013 рiк.5.Звiт Наглядової Ради Това-
риства за 2013 рiк.6.Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2013 рiк.7.Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту На-
глядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товари-
ства за 2013 рiк.9.Розподiл прибутку Товариства 
(порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2013 року. 
10.Про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 11.Про внесення 
змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новiй редакцiї.12.Про внесен-
ня змiн та доповнень до Положення про Загальнi 
збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну 
комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй 
редакцiї.На загальних зборах було прийнято 
наступнi рiшення:З першого питання Порядку ден-
ного: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства у наступному складi: Миро-
ненко Iгоря Миколайовича — Головою Лiчильної 
комiсiї; Приходько Ольгу Олександрiвну — членом 
Лiчильної комiсiї; Асютiну Лiну Олександрiвну — 
членом Лiчильної комiсiї. З другого питання Поряд-
ку денного: 1.Обрати Головою Загальних зборiв 
Товариства — Кришталя Олександра Володимиро-
вича. 2.Обрати Секретарем Загальних зборiв Това-
риства — Мiлькевича Вiталiя Павловича. З третьо-
го питання Порядку денного: Затвердити Регламент 
роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З 
четвертого питання Порядку денного: Затвердити 
звiт Правлiння Товариства за 2013 рiк. З п’ятого пи-
тання Порядку денного: Затвердити звiт Наглядо-
вої Ради Товариства за 2013 рiк. З шостого питання 
Порядку денного: Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. З сьомого 
питання Порядку денного: Визнати роботу 
Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї То-
вариства задовiльною. З восьмого питання Поряд-
ку денного: Затвердити рiчний звiт та баланс Това-
риства за 2013 рiк.

З дев'ятого питання Порядку денного: У звязку з 
вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи 
Товариства у 2013 роцi дивiденти не нараховувати. 
З десятого питання Порядку денного: Затвердити 
основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 
рiк. З одинадцятого питання Порядку денного: 
Рiшення з одинадцятого питання Порядку денного 
не прийнято. З дванадцятого питання Порядку 
денного:Рiшення з дванадцятого питання Порядку 
денного не прийнято .

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, що 

передував звітньому
за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

0 0 4018800.0 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0.18487785710000 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 4112446.08 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

11.04.2013

Дата виплати 
дивідендів

11.10.2013

Опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 
02.04.2014 р. (протокол № 15 вiд 02.04.2014 р.), у 
звязку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками 
роботи Товариства у 2013 роцi, прийнято рiшення 
дивiденти не нараховувати. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 586533 534797
Основні засоби (за залишковою вартістю) 316441 296288
Довгострокові фінансові інвестиції 78604 74337
Запаси 5313 8175
Сумарна дебіторська заборгованість 41519 11314
Грошові кошти та їх еквіваленти 30540 8941
Власний капітал 179756 266362
Статутний капітал 5434 5434
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -259089 -140577
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 101608 75191
Поточні зобов’язання і забезпечення 305169 193244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-5.40 -7.60

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

-5.40 -7.60

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 21737600 21737600
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

Т.в.о. Голови правління 
ПАТ «Запоріжгаз» _________________________________ О.В. Мізік

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, пров.Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364-67-77 (044) 279-06-00
5. Електронна поштова адреса yevgeniya.kaplina@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.pib.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» 

станом на 24:00 «17» квiтня 2015 р., наданого Нацiональним депозитарiєм 
України 21.04.2015 р., розмiр пакету власника iстотної участi у банку — 
юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса 
мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м. Москва, пр-т Академiка 
Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) — 
1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) — 044525060, — 
збiльшився з 98,60% до 99,09%. Змiна пакету власника акцiй сталася 
внаслiдок придбання Внєшекономбанком додаткових акцiй, рiшення про 
приватне розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк» 27.11.2014 року.

Додатковий випуск акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» на загальну суму 
12 633 212 400 гривень зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 
№152/1/2014, дата реєстрацiї 16.12.2014, дата видачi 10.04.2015), гло-
бальний сертифiкат випуску задепоновано Нацiональним депозитарiєм 
України 15.04.2015 року, отримано банком 21.04.2015 р.

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 
Заступник Голови 
Правлiння банку

Чайников Олександр 
Володимирович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК”

Річна інформація емітента 
Публічне акціонерне товариство «Транс-Оболонь»

(за 2014 рік)
1. Основні відомості про емітента

1.Повне найменування 
емітента, код ЕДРПОУ, 
місце знаходження, 
міський код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕПНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 05475216 04209 м. Київ, 
вул. Богатирська,11 (044) 413-95-07

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

stockmarket.gov.ua 23.04.15.

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

www.trans-obolon.com.ua

4.Найменування аудитор-
ської фірми, якою 
проведений аудит 
фінансової звітності код 
ЕДРПОУ 

Перевірка проводилась Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська компанія 
«П.С.П. Аудит», яке здійснює аудиторську ді-
яльність на підставі Свідоцтва про включення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 
4276, виданого згідно Рішення Аудиторської 
Палати України №201/3 від 23.04.2009р., ауди-
тором Сушко Д.С. (сертифікат серія А № 005423 
від 26.06.2003р.), аудитором Поліщук О.В. (сер-
тифікат серія А № 006509 від 18.12.2008р.).
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золо-
тоустівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний 
телефон (факс) — (044) 281-06-07.
Місце проведення аудиту — 03115, м. Київ, 
вул. Святошинська, буд. 1. Дата видачі висно-
вку: 09.04.2015р. код ЕДРПОУ 36412992 

5.Інформація про загальні 
збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
23.04.2014 р. Кворум склав 84,74 % голосів акці-
онерів. На зборах розглянуті наступні питання:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і се-
кретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 
рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту. 
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду цього звіту. 

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за резуль-
татами діяльності Товариства за 2013 рік, при-
йняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків 
Товариства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 
2013  рік.
7. Затвердження (схвалення) правочинів.

6.Інформація про 
дивіденди

За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивіденди не 
приймались.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

(тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 15349 15894
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13200 13909
Довгострокові фінансові інвестиції 592 592
Запаси 365 237
Сумарна дебіторська заборгованість 789 1137
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 8
Власний капітал 6621 5794
Статутний капітал 1441 1441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 906 1076
Довгострокові зобов’язання 6233 7514
Поточні зобов’язання 2495 2586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, 
грн. 

0,148132 0,122286

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

0,148132 0,122286

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5765128 5765128
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

0,0 0,0

у відсотках від 
статутного капіталу 

  0,0 0,0

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

0,0 0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Директор  С.В.Сависько

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2014 рік 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛIСПАПIР СЕРВIС», 01882025, 
вул. Віскозна, 32, м. Київ, Деснянський, 
02660, Україна, 044-4928616

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

21.04.2015

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

lispa.mbk.biz.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIСПАПIР СЕРВIС»
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНО-

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СТОЛИЦЯ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС «СТОЛИЦЯ», 32588614, 
проспект Возз’єднання, будинок 15, 
офіс 710, м. Київ, Дніпровський р-н, 
Київська обл., 02160, Україна, 
(044)2062582

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

22.04.2015

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

www.32588614.smida.gov.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітента цінних паперів  

за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

міжміський код та телефон емітента: Волинське акціонерне товариство за-

критого типу «Укргосптовари», Україна Волинська обл. Луцький р-н 43006 
Луцьк Андрiя Марцинюка, 35, 01552664, 0332-71-09-35.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: ukrtorg2@emitents.net.ua

Директор  Климчук А.П.

ВОЛИНСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «УКРГОСПТОВАРИ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ»

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ», 00191827, 
87250 Донецька область Старобе-
шевський Комсомольське 
Ленiна, 1-1, 06253 5-12-38

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

21.04.2015 р.

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

kru.metinvestholding.com/ru
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Шановні акціонери
ВАТ «Бориславський завод продовольчих товарів», Код ЄДРПОУ — 

00376633, Місцезнаходження 83200, Львівська обл., м. Борислав, 
вул.  Дрогобицька, 138, повідомляє:

1. Збори акціонерів Товариства відбудуться 25 травня 2015 року о 
10.00 годині за адресою: м. Борислав, вул. Дрогобицька, 138.

2. Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.50.
3. Перелік акціонерів для реєстрації буде складено станом на 

19 травня 2015 року.
4. Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної (Наглядової) 
ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Відкликання(дострокове припинення повноважень) Правління, 

голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження нової редакції Статуту у зв’язку з приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товари-
ства».

10. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження нової редакції положень про загальні збори, на-

глядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (Ревізора) Товари-
ства та інших внутрішніх документів Товариства.

12. Про утворення наглядової ради, визначення її кількісного скла-
ду та обрання членів наглядової ради. Про затвердження умов дого-
ворів з членами наглядової ради.

13. Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвер-
дження умов договору з головою та членами виконавчого органу АТ.

14. Про утворення та обрання ревізійної комісії АТ. Про затвер-

дження умов договору з головою та членами ревізійної комісії АТ.
5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами підчас підготовки 

до Загальних зборів за адресою: м. Борислав, вул. Дрогобицька, 138.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

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

Найменування показника період
2014 р. 2013 р.

Усього активів 852 1558
Основні засоби 714 1402
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 37 37
Сумарна дебіторська заборгованість 33 62
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 -
Нерозподілений прибуток -967 -659
Власний капітал 589 897
Статутний капітал 116 116
Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

- -

Поточні зобов’язання і забезпечення 47 6
Чистий прибуток (збиток) -308 -10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 115682 115682
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

Директор  Хоружий В.М.

ВАТ «БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
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ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВУСО»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ВУСО», 31650052, 03680, 
м. Київ, вул. Казимира Малеви-
ча, буд. 31, тел. 044-500-37-73

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

21.04.2015

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

www.vuso.ua
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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) 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Пла-
тинум Банк» 

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308489
Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Амосова, 12
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 492 90 92 
Електронна поштова адреса емітента: apulin@platinumbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.platinumbank.com.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
На підставі Протоколу №10 Спостережної Ради Публічного акціонерно-

го товариства «Платинум Банк» від 17.04.2015 року прийнято рішення про 
наступне:

- у зв’язку із поданою заявою про звільнення, звільнено за власним ба-
жанням Директора департаменту казначейства, Члена Правління Банку 
Каменяра Сергія Володимировича 17.04.2015р. (останній робочий день), 
паспорт серії СН № 133461, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в 
м. Києві «02» квітня 1996 р. Перебував на посаді з 11.11.2014р. Володіє 
часткою в статутному капіталі Банку — 0,000%. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість 
звільненої особи нікого не призначено. 

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

Т.в.о. Голови Правління Рожкова К.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(20.04.2015 р.) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАТИНУМ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ар-
цизьке хлібоприймальне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955236
3. Місцезнаходження: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Чапаєва, буд. 44
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4845) 3-10-47 / 0 (4845) 3-10-79
5. Електронна поштова адреса: arciz@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: arziz-hpp.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
1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 

рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Приватне 
товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа пере-
бувала на посаді з 22.04.2014 року. Володіє часткою 91,73% у статутному 
капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядо-
вої ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини.

2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Костяної Те-
тяни Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). 
Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу 

наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання члена наглядової ради Приватне товариство з обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 91,73% у ста-
тутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Особу обрано на термін до прийняття рішення загальними 
зборами про припинення повноважень.

4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято рі-
шення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: заступник 
фінансового директора, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на тер-
мін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія Володимиро-
вича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не воло-
діє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: директор, генеральний директор. Особу обрано на термін до при-
йняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олександра 
Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
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особа за останні п’ять років: адвокат, заступник директора з фінансової та 
інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними 
зборами рішення про припинення повноважень.

7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: заступник директора департаменту, головний технолог. Особу 
обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинен-
ня повноважень.

8. Протоколом наглядової ради від 21.04.2015 року прийнято рішення 
про обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Особу обрано Головою наглядової ради до 
припинення повноважень.

9. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Стеценко 
Оксани Володимирівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Особа не володіє 

часткою у статутному капіталі товариства. Рішення прийнято загальними 
зборами акціонерів у зв’язку з обранням ревізора. Особа не має непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини.

10. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена ревізійної комісії Суворової 
Оксани Василівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа перебувала на посаді з 22.04.2014 року. Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Рішення прийнято у зв’язку з обранням реві-
зора. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

11. Протоколом загальних зборів акціонерів від 21.04.2015 року прийня-
то рішення про обрання ревізора Мідляр Олени Олександрівни (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: 
аудитор. Особу обрано строком на термін до прийняття загальними збора-
ми рішення про припинення її повноважень.

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

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

Директор  Грищенко В.Д.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ», 
03336516, вул. П.Сагайдачного, 29-а, м. Київ, 03039, Україна, 044 524-11-10.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Венгер і Партнери», 36852079.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 85,15% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2013р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2013р. та прийняття 

рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2013р. та прийняття рішен-

ня за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності 

Товариства у 2013р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2013р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-
ства за підсумками діяльності Товариства у 2013р.

7.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но-
вій редакції

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада Товариства.

Ініціювання проведення позачергових загальних зборів не було.
Результати розгляду питань порядку денного: рішення з усіх питань по-

рядку денного прийняті більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.
6. Інформація про дивіденди. Відповідно до рішення Загальних зборів 

акціонерів протягом звітного року дивіденди не нараховувались і не спла-
чувались.

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

звітний попередній
Усього активів 1962,6 1966,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 996,9 1022,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 49,9 90,4
Сумарна дебіторська заборгованість 66,6 99,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 155,7 92,4
Власний капітал 1738,1 1762,6
Статутний капітал 536,4 536,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 94,1 118,6
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 224,5 204,3
Чистий прибуток (збиток) -24,6 -44,1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Балтський цегельний завод», 20979954, 66101 Одеська область Балт-
ський м. Балта вул. Володимирська, 20, 2-24-01.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.b-kirpich.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ» у ви-
гляді ТОВ, 21026423.

5. Інформація про загальні збори 
28.04.2014р. Кворум 61,09 %
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення 

їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту 

зборiв.
3. Розгляд звiту правлiння товариства за 2013 р. та прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту правлiння.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

5. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзора.

6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 р., затвердження 

розмiру рiчних дивiдендiв.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  131.3  12.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)  128.7  10.5
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  2.4  1.8
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.2  0.1
Власний капітал  97.3  -21.0
Статутний капітал  40.7  40.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -62.3  -61.7
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  34.0  33.4
Чистий прибуток (збиток)  -0.6  1.0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Київська міжнародна фондова біржа»
2. Код за ЄДРПОУ 20064500
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул.Саксаганського,36-В
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-57-88
5. Електронна поштова адреса kise@kise-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.kise.com.ua/public/File/
Inshe/Osoblyva17-04-15.pdf 

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

ІІ. Текст повідомлення
1. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
припинено повноваження Голови Бiржової ради (Президента) Глазової 
Ольги Валерiанiвни. Повноваження були припиненi у зв'язку iз закiнченням 
термiну повноважень Голови та Членiв Бiржової ради (вiдповiдно до Стату-
ту ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» члени Бiржової ради обира-
ються термiном на 3 роки). Згоди на розкриття паспортних даних Глазо-
ва О.В. не надала. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,00004%. Глазова О.В. перебувала на посадi Голови Бiржової ради (Пре-
зидента) ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» бiльше 8 рокiв. Глазо-
ва О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
припинено повноваження Члена Бiржової ради Куєвди Миколи 
Валерiйовича. Повноваження були припиненi у зв’язку iз закiнченням 
термiну повноважень Голови та Членiв Бiржової ради (вiдповiдно до Стату-
ту ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» члени Бiржової ради обира-
ються термiном на 3 роки.) Згоди на розкриття паспортних даних Куєв-
да М.В. не надав. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00004%. 
Куєвда М.В. перебував на посадi Члена Бiржової ради ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» бiльше 8 рокiв. Куєвда М.В. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
припинено повноваження Члена Бiржової ради (Секретаря) ПАТ «УIФК» 
(юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262). Повноваження були 
припиненi у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень Голови та Членiв 
Бiржової ради (вiдповiдно до Статуту ПАТ «Київська мiжнародна фондова 
бiржа» члени Бiржової ради обираються термiном на 3 роки.) ПАТ «УIФК» 
(юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262) володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 5,6598%. ПАТ «УIФК» (юридична особа, Код за ЄДРПОУ 
25198262) перебувало на посадi Члена Бiржової ради ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» бiльше 8 рокiв.

4. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) Гла-
зову Ольгу Валерiанiвну обрано Членом Бiржової ради ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа». Вiдповiдно до рiшення Бiржової ради (протокол 
№1 вiд 17.04.2015 року) Глазову Ольгу Валерiанiвну обрано Головою Бiржової 
ради (Президентом) ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Глазо-
ва О.В. обрана на посаду термiном на 3 (три) роки. Згоди на розкриття пас-
портних даних Глазова О.В. не надала. Володiє 1 простою iменною акцiєю, що 
становить 0,00004 % статутного капiталу ПАТ «Київська мiжнародна фондова 
бiржа». Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв — Голова 
Бiржової ради (Президент) ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Глазо-
ва О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
обрано Члена Бiржової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» 
Куєвду Миколу Валерiйовича. Куєвда М.В. обраний на посаду термiном на 
3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних Куєвда М.В. не надав. 
Володiє 1 простою iменною акцiєю, що становить 0,00004 % статутного 
капiталу ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Посада, яку обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв — Член Бiржової ради ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа». Куєвда М.В. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

6. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
ПАТ «УIФК» (юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262) обрано Членом 
Бiржової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Вiдповiдно до 
рiшення Бiржової ради (протокол №1 вiд 17.04.2015 року) обрано Секрета-
рем Бiржової ради ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» — 
ПАТ «УIФК» (юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262). ПАТ «УIФК» 

(юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262) обрано на посаду термiном 
на 3 (три) роки. ПАТ «УIФК» (юридична особа, Код за ЄДРПОУ 25198262) 
володiє 141 495 простими iменними акцiями, що становить 5,6598 % ста-
тутного капiталу ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа».

7. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Бобриньова Олега Во-
лодимировича. Повноваження були припиненi у зв'язку iз закiнченням 
термiну повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдно до 
Статуту ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» члени Ревiзiйної комiсiї 
обираються термiном на 3 роки). Згоди на розкриття паспортних даних Бо-
бриньов О.В. не надав. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,00004%. Бобриньов О.В. перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» бiльше 8 рокiв. Бобриньов О.В. 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

8. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) при-
пинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Михалюк Вiкторiї 
Олександрiвни. Повноваження були припиненi у зв'язку iз закiнченням 
термiну повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдно до Ста-
туту ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» члени Ревiзiйної комiсiї оби-
раються термiном на 3 роки). Згоди на розкриття паспортних даних Миха-
люк В.О. не надала. Часткою в статутному капiталi ПАТ «Київська мiжнародна 
фондова бiржа» не володiє. Михалюк В.О. перебувала на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» 3 роки. Миха-
люк В.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

9. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Маслової-Левченко Ма-
рини Анатолiївни. Повноваження були припиненi у зв'язку iз закiнченням 
термiну повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдно до 
Статуту ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» члени Ревiзiйної комiсiї 
обираються термiном на 3 роки). Згоди на розкриття паспортних даних 
Маслова-Левченко М.А. не надала. Часткою в статутному капiталi ПАТ «Ки-
ївська мiжнародна фондова бiржа» не володiє. Маслова-Левченко М.А. 
перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київська мiжнародна 
фондова бiржа» 3 роки. Маслова-Левченко М.А. непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

10. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) Бобри-
ньова Олега Володимировича обрано Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа». Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї (прото-
кол №1 вiд 17.04.2015 року) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» Бобриньова Олега Володимировича. Бобриньов 
О.В. обраний на посаду термiном на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспорт-
них даних Бобриньов О.В. не надав. Володiє 1 простою iменною акцiєю, що 
становить 0,00004 % статутного капiталу ПАТ «Київська мiжнародна фондова 
бiржа». Посада, яку обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв — Голова 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Бобриньов О.В. 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

11. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
обрано Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Київська мiжнародна фондова 
бiржа» Михалюк Вiкторiю Олександрiвну. Михалюк В.О. обрана на посаду 
термiном на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних Миха-
люк В.О. не надала. Часткою в статутному капiталi ПАТ «Київська 
мiжнародна фондова бiржа» не володiє. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв — економiст вiддiлу податкового планування, по-
садова особа внутрiшнього аудиту (контролю), Член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Михалюк В.О. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

12. 17 квiтня 2015 року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 17.04.2015 р.) 
обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Маслову-Левченко Марину Анатолiївну. 
Маслова-Левченко М.А. обрана на посаду термiном на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних Маслова-Левченко не надала. Часткою в 
статутному капiталi ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» не володiє. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв — провiдний 
фахiвець департаменту корпоративних вiдносин, Член Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Маслова-Левченко М.А. непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi 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. Голова Правління _________ 
(підпис)

 М.П. Доломина 

М.П. 22.04.2015 р. 
(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: Публiчне акцiонерне товариство 
«Будiвельно-промисловий монтаж», 05441217, вул. Будiндустрiї, 7-а, 
м.  Київ, 01013, (044) 2953612.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05441217.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ау-
диторська фiрма «Аванс аудит», 32707083.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2014 р. Кворум 

зборів: 93,55% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1.Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв 
осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 2.Обрання 
голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Звiт виконав-
чого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого 
органу. 4.Звiт аудитора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами 2013 фiнансового року. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту аудитора. 5.Звiт наглядової ради Това-
риства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядо-
вої ради Товариства за 2013 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2013 рiк, в тому числi — звiту про фiнансовi результати та балансу. 7.Розподiл 
прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
8.Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рiк. 9.Прийняття рiшення 
про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних 
правочинiв. 10.Викладення Статуту Товариства у новій редакції. Від акціоне-

рів та їх представників пропозицій до переліку питань порядку денного не 
надходило. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано Лiчильну 
комiсiю, Голову та секретаря зборiв, затверджено звiт Голови правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, звiт 
аудитора за підсумками діяльності Товариства за 2013 рiк, звiт Наглядової 
ради Товариства за 2013 рiк, рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, в тому 
числi  — звiт про фiнансовi результати та баланс, вирiшили не нараховувати 
дивiденди за 2013рiк. Затверджено План розвитку Товариства на 2014 рiк. 
Вирiшили не приймати рішення про вчинення значного правочину та /або 
про попереднє схвалення значних правочинів, а також не затверджувати за-
пропоноване Головою правління Товариства не вчинення значних правочи-
нів у 2014 р. та не схвалення значних правочинів без відповідного рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Вирiшили викласти Статут Товари-
ства у новій редакції. Уповноважити Голову правління на його підписання. 
Доручити Абдуловій А.А. (або іншій особі на підставі відповідної довіреності) 
здійснити його державну реєстрацію.

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 07.11.2014 р. Кво-
рум зборів: 94,94% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії для підрахунку голо-
сів осіб, що беруть участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства. 
2.Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 3.Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або попере-
днє схвалення значних правочинів. Від акціонерів та їх представників пропо-
зицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала 
проведення позачергових загальних зборів: Наглядова Рада Товариства. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: Обрано Лiчильну комiсiю, Голову 
та секретаря зборiв. Вирішили погодити вчинення значних правочинів у 
2014  році, в тому числі але не обмежуючи укладання договорів іпотеки.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не на-
раховувалися та не виплачувалися.

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач», 05514198, 65082,  
м. Одеса Преображенська, будинок 11, (048) 723-55-56.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05514198.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВОЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ», 36921215.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акціонерів (далі — Збори) відбулися 25.04.2014  р. 

Збори були скликані за ініціативою Наглядової ради товариства, пропозиції 
щодо порядку денного надійшли від голови Наглядової ради Шляхтіна  В.М., 
акціонера ПрАТ «РБД «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ». Наглядова рада розгляну-
ла та затвердила порядок денний Зборів (протокол №2 від 25.02.2014 р.). 
Пропозицій щодо зміни або доповнень до порядку денного з боку інших 
осіб не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту роботи 
загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Голови правління про під-
сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової Ради про 
підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізора про пере-
вірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за під-
сумками перевірки. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками 
діяльності Товариства у 2013 році. 8. Попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня про-
ведення Загальних зборів акціонерів. Надання повноважень по прийняттю 
рішень про вчинення Товариством значних правочинів на 2014 р. голові 
правління Товариства. На Зборах були розглянути всі питання порядку 
денного. За розглядом питань порядку денного були прийняті наступні рі-
шення: 1. Обрати лічильну комісії у кількості двох осіб у складі: голова лі-
чильної комісії Стеганцова Г.П., член лічильної комісії Буймович О.М. 2. За-
твердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства: 
доклад голови правління — 20 хв., доклад голови наглядової ради — 15 хв., 
доклад голови ревізійної комісії — 15 хв., виступ акціонерів — 5хв. 3. За-
твердити звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік, визнати роботу правління 
у 2013 році товариства задовільною. 4. Затвердити звіт Наглядової Ради 
Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році задовіль-
ною. 5. Затвердити звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік, затвердити висновки Ревізора за під-
сумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік. 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. 7. Чистий при-
буток за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у сумі 0,8 тис. грн. 
спрямувати на розвиток товариства. Дивіденди за звітний рік не нарахову-
вати та не виплачувати. 8. Надати повноваження по прийняттю рішень про 
вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов’язаний з 
фінансово-господарською діяльністю товариства, зокрема участь у тенде-
рах для виконання будівельно-монтажних робіт та поставки будматеріалів, 
голові правління Фрідману О.М., на суму яка не перевищує 30 млн. грн., 
протягом одного року з дати прийняття даного рішення. Попередньо схва-
лити вищезазначені рішення про вчинення Товариством значних правочи-
нів. По питанням з першого по сьоме рішення прийняте 545005 голосами, 
що складає 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Зборах, по восьмому питанню рішення прийнято 545005 голосами, що 
складає 83,74 % загальної кількості голосів. Позачергові збори у звітному 
періоді не проводились.

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  5231.2  6850.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1098.6  1211.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  1979.0  1493.5
Сумарна дебіторська заборгованість  1421.6  4145.2
Грошові кошти та їх еквіваленти  732.0  0.6
Власний капітал  4067.8  4333.0
Статутний капітал  162.7  162.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1.6  0.8
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  1163.4  2517.9
Чистий прибуток (збиток)  0.8  0.8

Голова правління ПрАТ «РБД «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» 
Фрідман О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ»
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ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 9603 8901
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6234 6316
Довгострокові фінансові інвестиції 1503 733
Запаси 111 119
Сумарна дебіторська заборгованість 387 322
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 57
Власний капітал 9413 8640
Статутний капітал 10258 10258
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-845 -1618

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 190 261
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,00377 -0,00026

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

0,00377 -0,00026

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 205160000 205160000
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
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод електрохімічних покриттів» 
(код за ЄДРПОУ 14315799). Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул.  Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) — (044)481-26-23. Електронна поштова 
адреса — zehp@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.zehp.
kiev.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 21.04.15р., в зв’язку з закінченням 

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

на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі — 
50,00017%; — Грищенко Марини Анатоліївни, володiє часткою в статутно-
му капiталi — 0,00020%; — Полуектова Генадія Олексійовича, володiє 
часткою в статутному капiталi — 0,00020%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Державна 
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє 
часткою в статутному капіталі — 50,00017%; — Грищенко Марина Анатолі-
ївна, володiє часткою в статутному капiталi — 0,00020%, інші посади, які 
обіймала протягом останніх 5 років — віце-президент ДАХК «Артем»; — 
Кострицький Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не во-
лодіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років — прокуратура 
Херсонської обл., заступник прокурора області, прокурор області; Гене-
ральна прокуратура України, начальник відділу, заступник начальника 
управління.

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

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

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

Директор        Галінський О.В.,  21.04.15р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Селена»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30818912
3. Місцезнаходження емітента: 67624, Одеська область, Біляїв-

ський р-н, с. Дачне, Гаркавого, 5
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0482)372376 

(0482)3721381
5. Електронна поштова адреса емітента: intels@citiustele.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: selena-odessa.io.ua
6. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
Член наглядової ради Каштанов Олександр Сергійович — Переоб-

рано на 3 роки

Член наглядової ради Прохода Юлія Леонідівна — Переобрано 
строком на 3 роки

Член наглядової ради Литвиненко Микола Антонович — Обрано 
строком на 3 роки 

Член ревізійної комісії Єриняк Микола Іванович — Обрано строком 
на 3 роки

Директор Кукуруза Іван Іванович обрано строком на 1 рiк
Член ревізійної комісії Литвиненко Микола Антонович — припинено 

повноваження у звязку з обранням до складу наглядової ради
Член ревізійної комісії Крутько Василь Іванович — Припинено по-

вноваження
Член наглядової ряди Лінчевський Анатолій Адамович — Припине-

но повноваження
Директор Кукуруза Iван Iванович підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 23.04.2015

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

емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ»

Код за ЄДРПОУ: 21564698
Місцезнаходження: 03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 104
Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-00-22
Електронна поштова адреса: 21564698@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://21564698.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «МОСКОВСЬКИЙ 
УНІВЕРМАГ» (Протокол №1 від 20.04.2015р.) відбулися наступні зміни 
складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Голова Наглядової ради — Ясинська Ірина Анатоліївна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2015р.). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента — 0,0290%. Пакет акцій емітента, який 
належить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 21.05.2012р. по 20.04.2015р.

Призначено. Голова Наглядової ради — Карасьов Віталій Абрамович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2015р.). Строк, на який 
призначено особу — до припинення повноважень. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: Директор: ПП «Альфа-Центр ХХІ», ПП «Инвест-Перспектива», 
ТОВ «Терра-Преміум», ПП «Інвест плюс 2008», ПП «Крокус-Центр», 
ТОВ  «Риф-плюс».

Призначено. Член Наглядової ради — Карасьов Олександр Віталійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
20.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2015р.). Строк, на який 
призначено особу — до припинення повноважень. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента — 0,0290%. Пакет акцій емітента, який належить 
цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ди-
ректор: ТОВ «МТН Сек`юріті груп», ПП «Сіріус-Альфа», ТОВ «Перспективні 
інвестиції 2008», ТОВ «Терра-Люкс», ПП «Інвест Імідж Центр», 
ТОВ  «Крокус-Інвест».

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

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

Голова правління Огороднік Костянтин Миколайович, 21.04.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕЛЕНА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КАХОВ-
СЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРО-
ЗВАРЮВАЛЬНОГО 
УСТАТКУВАННЯ", 00213993,
74800, Херсонська область, мiсто 
Каховка, вулиця Пушкiна, будинок 
109, 05536 4-11-53

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

22.04.2015

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

www.infozvitrik.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" , 
34619277 

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

У звітному 2014 році загальні збори 
товариства не відбулись у зв’язку з 
відсутністю кворуму загальних зборів.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

- - - -

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

- - - -

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

- - - -

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- 12.01.2015 - 08.01.2014

Дата виплати 
дивідендів

- - - -

Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 
привілейованими акціями за звітний період 12 січня 
2015 року. Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 12 січня 2015 року. 
Дивiденди за привiлейованими iменними акцiями 
нараховуються та виплачуються у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 299312 319134
Основні засоби (за залишковою вартістю) 180796 190111
Довгострокові фінансові інвестиції 5305 5305
Запаси 29611 46964
Сумарна дебіторська заборгованість 59609 51312
Грошові кошти та їх еквіваленти 1117 3165
Власний капітал 66447 85845
Статутний капітал 29043 29043
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -106480 -87092
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 30823 150657
Поточні зобов'язання і забезпечення 202042 82632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -5,67384 -5,85576
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-5,67384 -5,85576

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3419200 3419200
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 

- -

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УНІСОН»!

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІСОН»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІСОН» (ідентифікацій-
ний код - 33592951; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноар-
мійська,114, к. 74; далі - Товариство) повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерів, далі – загальні збори або 
збори, які відбудуться 30 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: 
м.  Київ, вул.  Червоноармійська, 114, к. 74.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2014 рік (річний звіт). 
2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Висновки Ревізійної 

комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
3. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів директора та Ре-

візійної комісії Товариства. 
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 

2014  рік. 
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 

2014 рік. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів. 
6. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 

2014  рік.
Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 30 квітня 

2015  року з 10.30 до 10.50 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноар-
мійська,114, к. 74.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 

перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
30  квітня 2015 року, буде складено станом на 24 год. 30 квітня 
2015року.

Для участі у загальних зборах Товариства необхідно мати при собі:
• акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно 

до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (пас-
порт).

З документами, пов‘язаними з порядком денним загальних зборів 
Товариства, акціонери можуть ознайомитися з 09 год. 00 хв. до 12 год. 
00 хв. кожного робочого дня з моменту опублікування цього повідомлен-
ня про проведення загальних зборів до дати проведення зборів за адре-
сою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, б. 114, к. 74, а в день про-
ведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами, –директор Товариства Безкровна Т.М. 
(контактний тел. +38044 5293375).

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік

 (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 1744,0 1677,9
Основні засоби 1655,4 1658,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 73,4 0
Сумарна дебіторська заборгованість 14,7 13,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 6,0
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 1744,0 1677,9
Статутний капітал 1600,0 1600,0
Довгострокові зобов’язання 26,0 66,0
Поточні зобов’язання 13,8 4,5
Чистий прибуток (збиток) 104,2 7,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6400 6400
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

2 2

Директор Товариства 
Безкровна Т.М.
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Річна інформація емітента облігацій місцевих позик 
за 2014 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Запорiзька мiська рада
1.2. Місцезнаходження емітента - Запорізька обл., Орджонiкiдзевський  р-н, 

65105, м. Запорiжжя, пр.Ленiна, 206, код за ЄДРПОУ - 04053915
1.3. Міжміський код, телефон та факс емітента - (061) 224-69-00,  

(061) 233-66-77
1.4. Електронна поштова адреса емітента - zpgorfin@commit.zp.ua
3. Інформація щодо облігацій місцевих позик
3.1. Інформація щодо випуску облігацій місцевих позик:
Дата реєстрації VII випуску – 18.08.2011.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: серія I - 05/1-I-2011; серія J - 

06/1-I-2011; серія K - 07/1-I-2011.
Термін обігу облігацій місцевої позики: серія I – 25 місяців, серія J – 

37 місяців, серія K – 49 місяців.
3.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розмі-

щення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій місцевих позик):

VII внутрішня місцева позика: залучення коштiв до бюджету розвитку 
бюджету мiста для рефiнансування iснуючих боргових зобов’язань 
Запорiзької мiської ради.

3.3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик: 25 000 шт.
Сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик: 

25 000 000,0 грн.
3.4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розмі-

щення облігацій місцевих позик:
Кошти отриманi вiд розмiщення облiгацiй VII внутрiшньої мiсцевої по-

зики спрямовано у 2011 роцi на рефiнансування облiгацiй серiї G VI мiсцевої 
позики обсягом 25000,0 тис.грн.

3.5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення об-
лігацій місцевих позик:

Джерелом погашення облiгацiй внутрiшнiх мiсцевих позик є надходжен-
ня до бюджету розвитку бюджету мiста вiдповiдно до статтi 71 Бюджетного 
кодексу України.

3.6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здій-
снюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо 
факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах

Облiгацiї оберталися вiльно на територiї України протягом всього стро-
ку їх обiгу. Власниками облiгацiй визначені фiзичнi та юридичнi особи, ре-
зиденти та нерезиденти України.

Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася.
Облiгацiї VII внутрiшніх мiсцевих позик знаходилися в бiржовому списку 

ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» в категорiї позалiстинговi цiннi папери.
Факту делiстингу облiгацiй VII внутрiшніх мiсцевих позик в 2014 роцi не 

було.
3.7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місце-

вих позик При здійсненні довгострокового викупу облігацій у 2013 році 
були погашені відсотки. 

3.8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями міс-
цевих позик:

Випадків не сплати відсоткового доходу за користування залученими 
коштами не було.

3.9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми 
коштів, яка буде направлена на погашення облігацій місцевих позик:

Відповідно до рішення міської ради від 25.09.2013 № 4 «Про достроко-
вий викуп та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики», з метою 
зменшення боргового навантаження на бюджет міста, у 2013 році був здій-

снений достроковий викуп облігацій серії J загальною номінальною вартіс-
тю 10 000 000грн., серії K загальною номінальною вартістю 5 000 000 грн.

Станом на 01.01.2015 року бюджет міста Запоріжжя не має боргу за за-
позиченнями у вигляді розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик.

3.10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик:
Серія I обсягом 10 000 000,0 грн. VII випуску внутрішньої місцевої позики 

була погашена у визначений Проспектом емісії термін, а саме 02.09.2013 року. 
Серія J обсягом 10 000 000,0 грн. VII випуску внутрішньої місцевої позики була 
погашена у визначений Проспектом емісії термін, а саме 01.09.2014 року.

3.11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено 
облігації місцевих позик:

На рахунку цінних паперів Запорізької міської ради в Депозитарії Націо-
нального банку України знаходяться облігації серії K в кількості 

5 000 шт., загальною номінальною вартістю 5 000 000,0 грн., погашення 
яких відбудеться відповідно до Проспекту емісії облігацій місцевих позик  
м. Запоріжжя - 31.08.2015 року.

3.12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором 
фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітен-
та за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Результати господарювання Запорiзької мiської ради за 2012 – 
2014 роки

Показник
Доходи, млн.грн. Видатки, млн.грн.

План факт Виконан-
ня, % план факт Виконан-

ня, %
2012 рік
Загальний фонд 2498,7 2412,3 96,5 2545,4 2495,2 98,0
в тому числі:
трансферти 796,4 777,8 97,7
трансферти іншим 
бюджетам

125,7 123,6 98,3

Спеціальний фонд 210,4 262,3 124,7 374,6 224,2 59,9
в тому числі:
трансферти 41,3 34,4 83,2
Всього 2709,1 2674,6 98,7 2920,0 2719,4 93,1
2013 рік
Загальний фонд 2623,6 2399,9 91,5 2626,0 2570,7 97,9
в тому числі:
трансферти 749,3 731,3 97,6
трансферти іншим 
бюджетам

200,2 196,9 98,4

Спеціальний фонд 252,1 287,7 114,1 410,0 218,6 53,4
в тому числі:
трансферти 39,0 22,8 58,6
Всього 2875,7 2687,6 93,4 3036,0 2789,3 91,9
2014 рік
Загальний фонд 2472,2 2464,8 99,7 2544,9 2489,7 97,8
в тому числі:
трансферти 781,2 755,8 96,7
трансферти іншим 
бюджетам

18,2 18,2 100,0

Спеціальний фонд 495,0 554,8 112,1 705,5 496,2 70,3
в тому числі:
трансферти 274,3 256,3 93,4
трансферти іншим 
бюджетам
Всього 2967,2 3019,6 101,8 3250,4 2985,9 91,9

Міський голова  О.Ч.Сін

 ЗАПОРIЗЬКА МIСЬКА РАДА

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АЛЬТЕН», 31564985, 
вул. Єреванська, 5, оф. 47, м.Київ, Соло-
мянський, 03087, Україна, 044-241-14-03

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

20.04.2015 р.

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

http://01269626.smida.gov.ua/

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА 
«ЯВIР», 13670110, Молодогвардiйська,20, 
м.Київ, Солом'янський, 03151, Україна,  
044-245-92-38

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

20.04.2015 р.

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

http://13670110.smida.gov.ua/
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Річна інформація емітента
за 2014 рік

1. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування 
емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНИЙ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ»

1.2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента:

13504966

1.3. Місцезнаходження емітента: пл. Машинобудівельників, 1, 
м. Маріуполь, Донецька область, 
87535

1.4. Міжміський код та телефон: (0629) 517 713
1.5 Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015р.

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

www.gskti.pat.ua

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

товариство з обмеженою 
відповідальністю«Центр Аудит 
Сервіс», ЄДРПОУ 24161736

2. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 08.04.2014 року.
Кворум зборів: 99,1155% до загальної кількості голосів. 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това-

риства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 

рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Това-

риства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2013 
році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчиня-
тися Товариством.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства. 
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Об-

рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами На-
глядової ради Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства.

15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Об-

рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Реві-
зійної комісії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: 

Виконавчий орган, Наглядова рада. Додаткових пропозицій від ак-
ціонерів не було.

Результати розгляду питань порядку денного:
- Обрано Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-

ства; затверджено порядок ведення (регламенту) зборів.
- Затверджено звіт Генерального директора Товариства та прийня-

то рішення за наслідками його розгляду.

- Затверджено звіт Наглядової ради Товариства і всі рішення, при-
йняті Наглядовою радою протягом 2013 року та прийнято рішення за 
наслідками розгляду звіту.

- Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства та при-
йнято рішення за наслідками розгляду звіту.

- Затверджено річний звіт Товариства.
- Затверджено основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
- Затверджено фінансовий результат Товариства за 2013 рік та ви-

значено порядок розподілу прибутку. За підсумками діяльності Това-
риства у 2013 році вирішено дивіденди не нараховувати.

- Попередньо схвалено значні правочини, які будуть вчинятися 
(укладатися) Товариством протягом року з дати проведення цих за-
гальних зборів. 

- Затверджено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення 
його у новій редакції; затверджено нову редакцію Статуту. 

- Затверджено зміни до Положення про Загальні збори акціонерів То-
вариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про 
Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. 

- Припинено повноваження діючого складу Наглядової ради Това-
риства та відкликано її єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST 
HOLDING LIMITED («АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») з поса-
ди Голови Наглядової ради.

- Обрано членом – Головою Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» юридич-
ну особу – акціонера Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED 
(АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД), (Республіка Кіпр, реєстрацій-
ний номер НЕ 235819).

- Затверджено умови цивільно-правового договору з Головою На-
глядової ради Товариства.

- Припинено повноваження діючого складу Ревізійної комісії Това-
риства та відкликано з її складу Голову Ревізійної комісії – Скребнєву 
Інну Володимирівну, Члена Ревізійної комісії – Публічне акціонерне 
товариство «Азовмаш» (код ЄДРПОУ 30832888).

- Обрано членами Ревізійної комісії Товариства Крижановську Оль-
гу Павлівну, Іваненко Валентину Іванівну .

- Затверджено умови цивільно-правових договорів з Головою та 
Членом Ревізійної комісії Товариства.

3. Інформація про дивіденди
Протягом звітного та попереднього років рішення щодо виплати ди-

відендів не приймалось та дивіденди не сплачувались. 
4. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014р. 2013р.

Усього активів 14753 11582
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1016 568
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3402 633
Сумарна дебіторська заборгованість 9677 9315
Грошові кошти та їх еквіваленти 349 744
Власний капітал 5221 4662
Статутний капітал 3413 3413
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1599 978
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 2
Поточні зобов'язання і забезпечення 9532 6918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0409 0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,0409 0.01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13652000 13652000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

5. Підпис
5.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної 

інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

Генеральний директор
ПАТ «ГСКТІ»  Ю.Д.Сердюк

Річна інформація 

ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРА-ГАРАНТ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕРА-ГАРАНТ».

2. Код за ЄДРПОУ: 30447506
3. Місцезнаходження: 69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, б. 27, 27-А
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 212-96-96
5. Електронна поштова адреса: mail@teragarant.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.teragarant.pat.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
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 

20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення достроково при-
пинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі змі-
ною акціонерів, а саме – Голови Наглядової ради – Приватне акціонерне 
товариство «Торговий дiм «Олена», код ЄДРПОУ 31051118, місцезнахо-
дження: Україна, м.Запорiжжя, вул.Волзька, б.27. Не володiє часткою у ста-
тутному капiталi Товариства. Перебувало на посадi з 21.04.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення достроково при-
пинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі змі-
ною акціонерів, а саме – Товариство з обмеженою відповідальністю Фiрма 
«Тера» Лтд, код ЄДРПОУ 20471670, місцезнаходження: Україна, м.Запо-
ріжжя, вул. Копьонкiна 98. Володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства в розмірі 0,000% (1 акція). Перебувало на посадi з 21.04.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення достроково при-
пинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі змі-
ною акціонерів, а саме – Корпорація «ЕНФІЛДС ТРЕЙД ЕНД КЕПІТАЛ 
КОРП.», місцезнаходження: Урбанізація Марбелья, м. Панама, вул. 
Іст,  б.  53, Панама. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 
Перебувало на посадi з 21.04.2014р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення припинити повно-
важення членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку 
повноважень, а саме – Голови Ревізійної комісії – Жеребного Віктора Федо-
ровича, не надавав згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства в розмірі 1,5675%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посадi з 10.02.2012р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення припинити повно-
важення членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку 
повноважень, а саме - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова 
Компанія «Мотор-Гарант», код ЄДРПОУ 31154435, місцезнаходження: Украї-
на, 69068, м.Запоріжжя, вул. Вересаєва, б.3. Володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства в розмірі 39,7064%. Перебувало на посадi з 10.02.2012р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення припинити повно-
важення членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку 
повноважень, а саме – Лебеденко Сергія Степановича, не надавав згоди 
на розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi То-

вариства в розмірі 0,3894%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Перебував на посадi з 10.02.2012р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання но-
вого складу Наглядової ради Товариства, а саме - Компанію «ДЖЕОФОРД 
ЕЛЕЛПІ»/GEOFORD LLP, місцезнаходження: Уітчерч Роуд, 82, м. Кардіфф, 
CF14 3LX, Велика Британія, реєстраційний номер ОС385154 в Реєстрі ком-
паній Англії обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. 
Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмірі 24,00%. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) Компанію «ДУНКАН ПРОМОУШНЗ 
ЛТД»/DUNKAN PROMOTIONS LTD прийнято рiшення про обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства, а саме –, місцезнаходження – Дрейк 
Чемберз, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, реєстраційний 
номер ІВС 1469808 обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три 
роки. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмірі 17,4038%.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання но-
вого складу Наглядової ради Товариства, а саме – Компанію «ТАБЕРНУС 
КОРП.»/TABERNUS CORP. місцезнаходження - Глобал Бенк Тауер, 18й по-
верх, офіс 1801, вулиця 50, м. Панама, Республіка Панама, реєстраційний 
номер 792582, номер документа 2318455 обрано на посаду члена Нагля-
дової ради строком на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства в розмірі 16,7760%.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання нового 
складу Ревізійної комісії Товариства, а саме – Жеребного Віктора Федоровича, 
згоди на розкриття паспортних даних не надано, обрано на посаду Голови Реві-
зійної комісії строком на три роки. Володiє часткою у статутному капiталi Това-
риства в розмірі 1,5675%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
начальник відділу проектування металургійної оснастки ПАТ «Мотор Січ».

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання но-
вого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме – Андреєву Наталію Ген-
надіївну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, обрано на поса-
ду члена Ревізійної комісії строком на три роки. Не володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: керівник бюро фінансового аналізу та аудиту в ТОВ «Україн-
ська дистрибуційна компанія», начальник відділу фінансового аудиту та 
аналізу, фінансовий директор в ТОВ «Стафф Компані».

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Тера-Гарант», якi вiдбулися 
20.04.2015 року (протокол № 20/04/01) прийнято рiшення про обрання но-
вого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме – Гурківську Лідію Михай-
лівну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, обрано на посаду 
члена Ревізійної комісії строком на три роки. Не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: головний бухгалтер ПрАТ «Торговий дім «Олена».

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

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

2.Директор  ______________ Романенко Юрій Павлович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  21.04.2015 р.
  (дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІ ЕНД ЕЙЧ»

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

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

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

Приватне акціонерне товариство "БІ 
ЕНД ЕЙЧ", 20006513, вул. Артема 1-5, 
м. Київ, Шевченківський, 04053, 
Україна, (044)4907066

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

20.04.2015

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

20006513.infosite.com.ua

Річна інформація за 2014 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5»

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Будінженермережа-5» , 04013407, 
Гоголівська, 39, м. Київ, Шевченківський, 
04053, Україна, 0444863437

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

20.04.2015

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

04013407.infosite.com.ua
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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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА 
ФIРМА "ЧОРНЕ МОРЕ"
код за ЄДРПОУ 02573556
65012, м. Одеса, вул. Рiшельєвська, 59
т. (0482) 300-935,

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

21.04.2015

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

bs-hotel.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Економiчнi 
прiоритети", 
код за ЄДРПОУ 34995264

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 
(розділ 
заповню-
ється у 
випадку, 
якщо 
емітент 
- акціонерне 
товариство)

25.04.2014 відбулись чергові загальні збори акціонерів. 
Перелiк питань, що винесенi на голосування, згiдно з 
порядком денним:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзора Товариства за 
2013 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 р.
7. Внесення змiн до складу органiв управлiння та контролю 
Товариства. 
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
За результатами голосування зборами акцiонерiв було 
прийнятi наступнi рiшення:
1). Затвердити склад лiчильної комiсiї
2). Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3). Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4). Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 
2013 рiк.
5). Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
6). Нарахування та виплату дивiдендiв не здiйснювати.
7.1). Припинити повноваження чинного складу Наглядової 
ради АТ «Туристично-виробнича фiрма «Чорне море».
7.2). Обрати новий склад Наглядової ради.
7.3). Припинити повноваження чинного складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
7.4). Обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8). Внести змiни до Статуту Товариства щодо оптимiзацiї 
управлiння справами Товариства.
Всi рiшення по питанням порядку денного прийнято бiльшiстю 
голосiв присутнiх акцiонерiв Товариства та їх представникiв, 
за принципом голосування: 1 акцiя - 1 голос.
Осiб що подавали пропозицiї не було.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 440926 421981
Основні засоби (за залишковою вартістю) 353234.3 337272
Довгострокові фінансові інвестиції 19999.5 20000
Виробничі запаси 1086.4 725
Сумарна дебіторська заборгованість 39907,6 23131
Грошові кошти та їх еквіваленти 15021.9 17484
Власний капітал 229152.5 234327
Статутний капітал 29400 29400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -10997.1 -14232
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 211773.5 187654
Чистий прибуток (збиток) 3234.9 -753

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2014 рік

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"IНВЕСТ-БУДРЕСУРС", 
33599166м. Київ , Печерський, 01015, 
м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 
38 (044) 596-18-15,

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

21.04.2015

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

www.invest-budresurs.informs.net.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група 
«АСКР», 31747036 

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

звітний попере-
дній

Усього активів 115604 115245
Основні засоби (за залишковою вартістю) 227 106
Довгострокові фінансові інвестиції 50542 88130
Запаси 23407 6004
Сумарна дебіторська заборгованість 22035 4013
Грошові кошти та їх еквіваленти 3989 5753
Власний капітал -12848 -6060
Статутний капітал 16389 16389
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -29237 -22449
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 45253 42668
Поточні зобов'язання і забезпечення 83199 78637
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 номіналь-
на вартість
у відсотках 
від статутного 
капіталу

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

0 0

Річна інформація за 2014 рік
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАТАЛ»

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

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАТАЛ» , 20035225, Металістів, 17, 
кімната 401, м. Київ, Солом'янський, 
03057, Україна, 0444618854

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

20.04.2015

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

20035225.infosite.com.ua
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», 
14309505, 84322 Донецька область 
м.Краматорськ вул.Шкiльна, буд.117, 
(062) 3412131

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

20. 04.2015 

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

www.pobutmash.dn.ua

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

Аудиторська фірма в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Ніка-аудит», 
24647491

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

П Р О Т О К О Л 
Загальних зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
м. Донецьк 29 квiтня 2014 р.
П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :
1. Про обрання робочих органiв.
2. Затвердження регламенту проведення 
зборiв.
3. Розгляд річного звiту ПАТ «УКР НДI 
ПОБУТМАШ» за 2013 рiк.
4. Розгляд висновків ревізійної комiсiї 
ПАТ «УКР НДI ПОБУТМАШ» за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту виконавчого органу, висно-
вків ревiзiйноїкомiсiї ПАТ « УКР НДI ПОБУТ-
МАШ «.
6. Про розподiл прибутку Товариства та про 
нарахування дивiдендiв за 2013 рiк.
7. Про визначення основних 
напрямкiвдiяльностi ПАТ «УКР НДI ПОБУТ-
МАШ» на 2014 рiк.
8. Про обрання членiв наглядової ради.
9. Про обрання членів правлiння.
10. Про обрання членів ревізійної комiсiї.
Загальні збори акціонерів вирішили:
По першому питанню порядку денного: 
обрано робочі органи
По другому питанню порядку денного: 
Затверджено регламенту проведення зборів»

по третьому питанню: Річні результати 
діяльності ПАТ «УКР НДІ ПОБУТМАШ» за 
2013  рік затвердити. 
по четвертому питанню: Звіт Ревізійної 
комісії ПАТ «УКР НДІ ПОБУТМАШ» за 
результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності акціонерного 
товариства за 2013 рік затвердити.
по п’ятому питанню: Затверджено висновок 
ревізійної комiсiї
по шостому питанню: У зв’язку із збитками, 
отриманими від фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2013 рік, виплату 
дивідендів за підсумками роботи ПАТ «УКР НДІ 
ПОБУТМАШ» за 2013 рік не здійснювати.
по сьомому питанню: Затвердити запропоно-
вані напрямки розвитку Товариства в 2014 р
Слухали по восьмому питанню порядку 
денного:Обрано членів наглядової ради 
ПАТ « УКР НДІ ПОБУТМАШ » 
Слухали по дев’ятому питанню порядку 
денного:Обрано членів правління 
ПАТ» УКР НДІ ПОБУТМАШ».
Слухали по десятому питанню порядку 
денного:Обрано членів ревізійної комісії» 
ПАТ  «УКР НДІ ПОБУТМАШ».

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  350  1215
Основні засоби (за залишковою вартістю)  39  75
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  89  473
Сумарна дебіторська заборгованість  165  606
Грошові кошти та їх еквіваленти  41  14
Власний капітал  302  749
Статутний капітал  51  51
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 200  647

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  48  466
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -2.19032000  -1.55331000

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

 -2.19032000  -1.55331000

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.) 

 204080  204080

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від статутного 
капіталу 

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

Голова Правлiння ____________ Горiн Олександр Миколайович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Приватне акцiонерне товариство «Дятькiвцi», код за 
ЄДРПОУ — 13640534; місцезнаходження: 78200, Івано-
Франківська обл., м.Коломия, Заводська, 3; тел. 
(03433)24549; Дата розкриття повного тексту річної інфор-

мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії  — 21.04.2015р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет,  
на якій розміщено регулярну річну інформацію — dyatkivtzi.
com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЯТЬКIВЦI»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03358529
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 03127, м. Київ, проспект 

40-річчя Жовтня, 93
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442597673
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@hotelgolos.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hotelgolos.com.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Засіданням Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» (далі по тексту – Товариство), що 
відбулося 20.04.2015 р., прийнято рішення про зміни в персональному 
складі посадових осіб (Протокол № 20-04/2015 засідання Наглядової Ради 
ПАТ «Готель Голосіївський».), а саме: 

В зв’язку з закінченням терміну дії повноважень Членів Правління Това-
риства: 

ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Правління Товариства Кондратьєву 
Наталію Мирославівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Сєро-
ва, 30, кв. 44 (паспорт серії СН № 917695, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 03.10.1998р., Ідентифікаційний номер 1891106489). По-
садова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, пере-
бувала на посаді Голови Правління Товариства 4 роки. 

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Правління Товариства Федік Ганну Гри-
горівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 33/35, кв. 
121 (паспорт серії СО № 737548, виданий Мінським РУ ГУМВС України в 
м.  Києві, 04.09.2001р., Ідентифікаційний номер 2209806262). Посадова 
особа емітента володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 
649 (шістсот сорок дев'ять) штук простих, іменних акцій Товариства, що 
становить 0,0011 % у статутному капіталі Товариства. Посадова особа емі-
тента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, пе-
ребувала на посаді Члена Правління Товариства 5 років. 

ЗВІЛЬНЕНО з посади Члена Правління Товариства Чернецького Єв-
гена Віталійовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Новопо-

льова, 97б, кв. 25 (паспорт серії СО № 370507, виданий Жовтневим РУ ГУ 
МВС України в м. Києві., 17.03.2000р., Ідентифікаційний номер 3051513857). 
Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, пе-
ребував на посаді Члена Правління Товариства 5 років. 

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Правління Товариства Кондратьєву 
Наталію Мирославівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Сєрова, 
30, кв. 44 (паспорт серії СН № 917695, виданий Печерським РУ ГУ МВС України 
в м. Києві, 03.10.1998р., Ідентифікаційний номер 1891106489). Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: 2008-2011 – директор ЗАТ 
«КЕЗПХ», з 17.05.2011р. – Голова Правління ПАТ «Готель Голосіївський».

Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа призначена терміном до відповідного рішення Наглядової 
Ради Товариства. 

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Правління Товариства Федік Ганну 
Григорівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 33/35, 
кв. 121 (паспорт серії СО № 737548, виданий Мінським РУ ГУМВС України 
в м. Києві, 04.09.2001р., Ідентифікаційний номер 2209806262). Інші посади, 
які обіймала посадова особи протягом своєї діяльності: ПАТ «Готель Голо-
сіївський» Головний бухгалтер з 01.09.1999р.

Посадова особа емітента володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства у розмірі 649 (шістсот сорок дев'ять) штук простих, іменних акцій 
Товариства, що становить 0,0011 % у статутному капіталі Товариства. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа призначена терміном до відповідного рішення На-
глядової Ради Товариства. 

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Правління Товариства Чернецького 
Євгена Віталійовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ново-
польова, 97б, кв. 25 (паспорт серії СО № 370507, виданий Жовтневим РУ 
ГУ МВС України в м. Києві, 17.03.2000р. Ідентифікаційний номер 
3051513857), Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї ді-
яльності: ПАТ «Готель Голосіївський» Головний інженер з 08.04.2009р.

Посадова особа емітента часткою у статутному капіталі Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа призначена терміном до відповідного рішення Наглядової 
Ради Товариства.

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

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

Голова правління  Кондратьєва Наталія Мирославівна 

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 «ЗАКАР-
ПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412, с.Онокiвцi , вул.Головна, 57
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0312) 61-55-54 (0312) 61-98-83

5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.energo.uz.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 21.04.2015 року 

(протокол №21/04/2015 вiд 21.04.2015р.) обрано Головою Наглядової ради То-

вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергетична Україна ТВ» (код 
ЄДРПОУ-33058749). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 50,00%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 15575405,25  грн. Строк, на який об-
рано особу - до прийняття рiшення про вiдкликання. Обрання на посаду Голови 
Наглядової ради вiдбулося у зв’язку з переобранням Наглядової ради.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Закарпаттяобленерго» вiд 21.04.2015 
року (протокол №21/04/2015 вiд 21.04.2015р.) припинено з 21.04.2015р. по-
вноваження члена Дирекцiї ПАТ «Закарпаттяобленерго» Чийпеша Олек-
сандра Iвановича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. 
Строк перебування на посадi - 2 (два) роки. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. На посаду члена 
Дирекцiї замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади Петров Вiктор Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2015
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»,
20013200, 65125, м. Одеса, 
вул. Успенська, буд. 26, 048-786-91-21

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

21 квітня 2015 року

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

http://www.konecranes.com.ua/
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬ-
СЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ»
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 ТОВАРИ-
СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31760880 
Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., 

місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-10-45 (0566) 69-12-50 
Електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.nzto.com.ua/emitent.htm 
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
20.04.2015 року, на підставі рішення загальних зборів акціонерів Това-

риства, у складі посадових осіб емітента відбулися наступні зміни:
1. Відкликано (звільнено): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 30926946, Голова На-
глядової ради ПрАТ «НЗТО», перебував на посаді з 09.04.2014 року до 
20.04.2015 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
25,01%, відкликано (звільнено) у зв’язку з необхідністю переобрання скла-
ду Наглядової ради, підставою відкликання (звільнення) є рішення загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Відкликано (звільнено): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ 35312523, член Нагля-
дової ради ПрАТ «НЗТО», перебував на посаді з 09.04.2014 року до 
20.04.2015 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, 
відкликано (звільнено) у зв’язку з необхідністю переобрання складу На-
глядової ради, підставою відкликання (звільнення) є рішення загальних 
зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

3. Відкликано (звільнено): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», код ЄДРПОУ 35537363, член На-
глядової ради ПрАТ «НЗТО», перебував на посаді з 09.04.2014 року до 
20.04.2015 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 
25,01%, відкликано (звільнено) у зв’язку з необхідністю переобрання скла-
ду Наглядової ради, підставою відкликання (звільнення) є рішення загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Відкликано (звільнено): Шатуновська Галина Василівна, паспорт АЕ 
№ 743876, виданий 11.09.1997 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області, Голова Ревізійної комісії ПрАТ «НЗТО», пере-
бувала на посаді з 10.04.2012 року до 20.04.2015 року, частка, якою воло-
діє в статутному капіталі емітента – 0%, відкликано (звільнено) у зв’язку з 
закінченням терміну повноважень, підставою відкликання (звільнення) є 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Відкликано (звільнено): Любченко Наталя Іванівна, паспорт АН 
№  370400, виданий 04.04.2005 року Нікопольським МВ УМВС України у 
Дніпропетровській області, член Ревізійної комісії ПрАТ «НЗТО», перебува-
ла на посаді з 10.04.2012 року до 20.04.2015 року, частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента – 0%, відкликано (звільнено) у зв’язку з за-
кінченням терміну повноважень, підставою відкликання (звільнення) є рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6. Відкликано (звільнено): Ніколаєв Дмитро Леонідович, паспорт АК 
№  690936, виданий 19.10.1999 року Нікопольським МВ УМВС України у 
Дніпропетровській області, член Ревізійної комісії ПрАТ «НЗТО», перебу-
вав на посаді з 10.04.2012 року до 20.04.2015 року, частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента – 0%, відкликано (звільнено) у зв’язку з за-
кінченням терміну повноважень, підставою відкликання (звільнення) є рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

7. Обрано: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРО-
ДАКШН ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 30926946, Голова Наглядової ради ПрАТ 
«НЗТО», обрано на термін 3 (три) роки до 20.04.2018 року, протягом остан-
ніх п’яти років обіймав посади: Голова Наглядової ради; частка, якою воло-
діє в статутному капіталі емітента – 25,01%, підставою обрання є рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

8. Обрано: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС», код ЄДРПОУ 
19093004, член Наглядової ради ПрАТ «НЗТО», обрано на термін 3 (три) роки 
до 20.04.2018 року, просади, що обіймав протягом останніх п’яти років відсут-
ні; частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 24,984%, підставою 
обрання є рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9. Обрано: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН-
ТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», код ЄДРПОУ 35537363, член Наглядової ради 
ПрАТ «НЗТО», обрано на термін 3 (три) роки до 20.04.2018 року, протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: член Наглядової ради; частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 25,01%, підставою обрання є рі-
шення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10. Обрано: Аксьонов Михайло Леонідович, паспорт АЕ № 303502, ви-
даний 21.05.1996 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області, Голова Ревізійної комісії ПрАТ «НЗТО», обрано на термін 
3  (три) роки до 20.04.2018 року, протягом останніх п’яти років обіймав по-
сади: заступник начальника цеху, начальник відділу, менеджер відділу; 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою об-
рання є рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11. Обрано: Ярославцев Віталій Сергійович, паспорт АК № 447912, виданий 
05.03.1999 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, 
член Ревізійної комісії ПрАТ «НЗТО», обрано на термін 3 (три) роки до 20.04.2018 
року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: провідний юрисконсульт; 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, підставою обрання є 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12. Обрано: Ніколаєв Дмитро Леонідович, паспорт АК № 690936 вида-
ний 19.10.1999 року Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській 
області, член Ревізійної комісії ПрАТ «НЗТО», обрано на термін 3 (три) роки 
до 20.04.2018 року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: началь-
ник бюджетно-економічного відділу, провідний менеджер з економіки, ви-
конуючий обов’язки комерційного директора; частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента – 0%, підставою обрання є рішення загальних 
зборів акціонерів Товариства від 20.04.2015 року, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління, генеральний директор Кожушкін Михайло Еду-
ардович.

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВ-ФАРМА», 
24736125 Печерський, 01021, м. Київ, 
Кловський узвiз,14А (044) 44-59-22,

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

21.04.2015

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

http://stockmarket.gov.ua/

Генеральний директор  Макарова Л.М. 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДIГ», 
23189879, Запорізька область, 
69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана, 
буд. 3, офiс 14 
тел. 0629-54-36-40

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

21.04.2015 р.

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

deg.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС» 

Код за ЄДРПОУ 13677276
Місцезнаходження 02660 м. Київ вул. Закревського 22
Міжміський код, телефон та факс (044) 548-08-73 (044) 545-08-06
Електронна поштова адреса upps@i.kiev.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-
ження)

Поса-
да* 

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 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6 
21.04.2015 обрано Голова 

Прав-
ління

Сушон Алла 
Іванівна

  д/н д/н д/н   0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової Ради Товари-
ства 21.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради 
Товариства від 21.04.2015 р.
Сушон Аллу Іванівну обрано на посаду Голови Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: немає
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій.
Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

21.04.2015 обрано Член 
Прав-
ління

Довгаль Віталій 
Олександрович

  д/н д/н д/н   0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової Ради Товари-
ства 21.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради

Товариства від 21.04.2015 р.
Довгаль Віталій Олександрович обраний на посаду Члена Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник 
зміни служби охорони, начальник відділу охорони ПАТ "Укрхарчопром-
сервіс". 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій.
Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала. 

21.04.2015 обрано Член 
Прав-
ління

Нешва Віра 
Григорівна

  д/н д/н д/н   0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової Ради Товари-
ства 21.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради 
Товариства від 21.04.2015 р.
Нешва Віра Григорівна обрана на посаду Члена Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 1 рік.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник 
відділу МОП ПАТ «Укрхарчопромсервіс», начальник господарського 
відділу.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій.
Фізична особа згоду на розкриття паспортних даних не 
надавала. 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кож-

ну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття пас-

портних 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 Сушон Алла Іванівна

Річна інформація ПАТ «ЛУБНИГАЗ» за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство по 
газопостачанню та газифікації «Лубнигаз», 05524713, вул.Л.Толстого, 87, 
м.Лубни, Полтавська обл., 37503, 05361-52237

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://Lubnygaz.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: Чергові збори акціонерів відбулись 
28.04.2014р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1) Обрання голови та членів Лічильної ко-
місії загальних зборів товариства. 2)Обрання голови та секретаря загальних 
зборів товариства. 3)Затвердження порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборів товариства. 4) Звіт Дирекції про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження основних 
напрямків діяльності товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Дирекції товариства. 5)Звіт Наглядової ради товариства 
про проведену роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради товариства. 6)Звіт Ревізійної комісії товариства 
за 2013р., висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товари-
ства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків 
Ревізійної комісії товариства. 7) Затвердження річного звіту та балансу това-
риства за 2013 рік. 8)Затвердження розподілу прибутку товариства (порядку 
покриття збитків) за 2013р. 9)Про вчинення значних правочинів.Пропозицiй 
до перелiку питань порядку денного не надходили. Всі питання порядку ден-

ного розглянуті та ухвалені.
6. Інформація про дивіденди:Дивіденди у звітному та попередньому пе-

ріодах не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 125704 137541
Основні засоби (за залишковою вартістю) 83795 88041
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2032 1348
Сумарна дебіторська заборгованість 22533 30693
Грошові кошти та їх еквіваленти 9982 9526
Власний капітал 49303 59415
Статутний капітал 601 601
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32211 -24014
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6073 6073
Поточні зобов'язання і забезпечення 63476 63742
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-20,4652 -1,4331

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

-20,4652 -1,4331

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 400533 400533
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статут-
ного капіталу

0 0

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

0 0

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ 
СПОЛУЧЕНЬ «КИЙ АВIА»

2. Код за ЄДРПОУ: 01130578
3. Місцезнаходження: 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, 1 
4. Міжміський код та телефон, факс: 8 (044) 2795259 (044) 2796533
5. Електронна поштова адреса: veretelnikova@kiyavia.com
6. Сторінка в мережі Інтернет, для додаткового розкриття інформації: 

http://www.kiyavia.com/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
На загальних зборах акціонерів Публічне акціонерне товариство «Київ-

ське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВIА» яке відбулось 22 квітня 
2015 року було прийнято рішення про припинення повноважень членів На-
глядової ради а саме: Голови Наглядової ради Шпака Володимира Антоно-
вича (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 7.0805000000); 
Заступника Голови Наглядової ради Бутової Галини Сафронiвни (Розмір 
частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 2.4040000000); Члена На-

глядової ради Новака Вiктора Арсентiйовича (Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) 2.1871000000); Члена Наглядової ради Си-
ньоокого Вiктора Васильовича (Розмір частки в статутному капіталі емітента 
(у відсотках) 2.0714000000); Члена Наглядової ради Льовiна Валерiя Михай-
ловича (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 
1.9965000000); Члена Наглядової ради Кривицького Олексiя Iполiтовича 
(Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1.6798000000); 
Посадові (фiзичні) особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 

Також на загальних зборах були обранні члени Наглядової ради, за-
твердженні умови трудових договорів, та встановлен розмір їх винагороди, 
а саме: Голова Наглядової ради Шпак Володимир Антонович (Розмір част-
ки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 7.0805000000); Заступник 
Голови Наглядової ради Бутова Галина Сафронiвна (Розмір частки в ста-
тутному капіталі емітента (у відсотках) 2.4040000000); Член Наглядової 
ради Новак Вiктор Арсентiйович (Розмір частки в статутному капіталі емі-
тента (у відсотках) 2.1871000000); Члена Наглядової ради Синьоокий 
Вiктор Васильович (Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсо-
тках) 2.0714000000); Члена Наглядової ради Кривицький Олексій Iполiтович 
(Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1.6798000000); 
Посадові (фiзичні) особи не дали згоди на розкриття паспортних даних. 

Генеральний директор  Савюк Сергiй Володимирович

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

Приватне акціонерне товариство «Гал-ЕКСПО» (ЄДРПОУ 13827994) 
79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30, тел: (032) 294-91-12

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

21 квітня 2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію:
http://www.galexpo.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛ-ЕКСПО»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РЕНЕСАНС», 32556425, вул.  Рокосов-
ського, буд. 2, Київська обл., місто Бровари, Бровар-
ський, Київська область, 01021, Україна, (063)2657895

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загальнодос-
тупній ін форма ційній 
базі даних Комісії

22.04.2015

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

www.jscrenaissance.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів 

ПАТ « БМУ–20»
(код ЄДРПОУ 01036491).

I. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента 
Публiчне акцiонерне товариство «Будiвельно-монтажне управлiння № 20», 
01036491, 75143 Херсонська область Цюрупинський смт. Брилiвка 
Червоноармiйська,20, (05542)55169. 2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
21.03.2015р.  3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію pat-bmu.pat.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності ТОВ АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛ-
ТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТЬЕ», 21026423. 5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.02.2015 р. 1. Про обрання 
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. Обрано 
головуючого та секретаря. 2. Про обрання лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв товариства. Обрано лічильну комісію. 3. Про затверджен-
ня порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Затверджено регламент загальних зборiв акціонерів.4. Звiт виконавчого 
органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013-2014рр. 
Прийнято рiшення затвердити звіт виконавчого органу за 2013-2014рр.  
5.Звiт наглядової ради про роботу 2013-2014рр. Прийнято рiшення затвер-
дити звіт наглядової ради за 2013-2014рр.

6.Звiт ревiзора за 2013-2014рр. Прийнято рiшення затвердити звіт реві-
зора за 2013-2014рр. 7.Визначення основних напрямкiв дiяльностi товари-
ства. Принято рішення затвердити основні напрямки дiяльностi товариства 
на 2015 р. 8. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013-
2014рр. Принято рішення затвердити річну фінансову звітність товариства. 
9. Розподiл прибутку (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками роботи То-
вариства за 2013-2014рр., встановлення порядку виплати дивiдендiв. За-
твердження нормативiв розподiлу прибутку на 2015р. Прийнято рішення 
покрити збитки за рахунок майбутнх прибутків.10.Припинення повнова-
жень та переобрання директора Товариства.Обрано директором  
Риженко В.М.11. Реалiзацiя основних засобiв. Прийнято рішення про 
реалiзацiю основних засобiв. Всі питання порядку денного розглянуті та 
поним прйняті рішення більшістю голосів.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.) Найменування показника період звітний/ попередній Усього акти-
вів  614/244. Основні засоби (за залишковою вартістю) 532/164. Довгостро-
кові фінансові інвестиці 27/ 27. Сумарна дебіторська заборгованість  55/52. 
Грошові кошти та їх еквіваленти--/1. Власний капітал372/63. Статутний ка-
пітал 584/584. Непокритий збиток-3960/-3819. Поточні зобов’язання і за-
беспечення242/181. Чистий збиток на одну просту ак-
цію-0.00352860/-0.00623500. Скоригований чистий збиток на одну просту 
акцію (грн.) -0.00352860/-0.00623500. Середньорічна кількість простих ак-
цій (шт.)    58380000/58380000.

Директор ____________ Риженко Василь Миколайович

ПАТ «МАРС» повідомляє, що в тексті особливої інформації ПАТ 
«МАРС» від 16.04.2015р., яка опублікована в №75(2079) від 21.04.2015р., 

виявлено технічну помилку в даних про Голову правління. Вірно читати: 
Голова правління Абрамовський Вадим Миколайович.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
"ЗАПОРIЖГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Заводська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 222-74-85 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgaz.zp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://zp.104.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Запорiжгаз» 21.04.2015 р. було прийняте 

рiшення:
- Припинити (вiдкликати) повноваження члена Правлiння Товариства 

Морозова Сергiя Михайловича - Першого заступника Голови Правлiння - 
головного iнженера у звязку з переведенням на iншу роботу. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Наглядової 
Ради № 21/04-2015 вiд 21.04.2015 р.

Посадова особа Морозов Сергiй Михайлович (Паспорт: серiя СА номер 
442291 виданий 23.04.1997 р. Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi), яка займала посаду Першого заступника Голови Правлiння - го-
ловного iнженера припинила свої повноваження на посадi, у звязку iз пере-
веденням на iншу роботу.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.8 мiс.
Наглядовою радою ПАТ «Запорiжгаз» 21.04.2015 р. було прийняте 

рiшення:
- Припинити (вiдкликати) повноваження члена Правлiння Товариства
Воробйова Олега Юрiйовича - заступника Голови Правлiння з 

фiнансово-економiчних питань у звязку iз звiльненням з посади за угодою 
сторiн. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 
Протоколу Наглядової Ради № 21/04-2015 вiд 21.04.2015 р.

Посадова особа Воробйов Олег Юрiйович (Паспорт: серiя СА номер 
112669 виданий 20.02.1996 р.Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi), яка займала посаду заступника Голови Правлiння з 
фiнансово-економiчних питань припинила свої повноваження на посадi, у 
звязку iз звiльненням з посади за угодою сторiн.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 8 мiс.
Наглядовою радою ПАТ «Запорiжгаз» 21.04.2015 р. було прийняте 

рiшення:

- Обрати членом Правлiння Товариства Глушка Володимира 
Володимировича-Першим заступником Голови Правлiння - заступником з 
фiнансово-економiчних питань з 22.04.2015 року.

Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Наглядової 
ради № 21/04-2015 вiд 21.04.2015 р.

Посадова особа Глушок Володимир Володимирович (Паспорт: серiя АЕ 
номер 717234 виданий 05.08.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi), обрана на посаду Першого заступника Голови 
Правлiння- заступника з фiнансово -економiчних питань.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: з 22 квiтня 2015 року до 31 липня 

2016 року включно.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв: 

головний економiст - начальник планово-економiчного управлiння ПАТ 
«Днiпропетровськгаз», заступник голови правлiння iз стратегiчного планування 
та фiнансiв ПАТ «Днiпропетровськгаз», заступник голови правлiння iз фiнансово-
економiчних питань ПАТ «Днiпропетровськгаз», виконуючий обовязки заступни-
ка голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ 
«Днiпропетровськгаз», заступник голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та 
обслуговування клiєнтiв ПАТ «Днiпропетровськгаз», виконуючий обовязки за-
ступника голови правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ «Запорiжгаз».

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Наглядовою радою ПАТ «Запорiжгаз» 21.04.2015 р. було прийняте 

рiшення:
- Обрати членом Правлiння Товариства Нестеренка Вiталiя Олексiйовича- 

заступником Голови Правлiння - головним iнженером з 22.04.2015 року.
Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу Наглядової 

ради № 21/04-2015 вiд 21.04.2015 р.
Посадова особа Нестеренко Вiталiй Олексiйович (Паспорт: серiя АК но-

мер 093995 виданий 24.04.1998 р. Павлоградським МВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi), обрана на посаду заступника Голови 
Правлiння  - головний iнженер.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: з 22 квiтня 2015 року до 31 липня 

2016 року включно.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 

5  рокiв: головний газотехнiчний iнспектор Днiпропетровської державної 
газотехнiчної iнспекцiї, начальник служби охорони працi та цивiльного за-
хисту ПАТ «Днiпропетровськгаз», виконуючий обовязки першого заступни-
ка голови правлiння - головний iнженер ПАТ «Запорiжгаз».

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 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 Мiзiк Олег Володимирович
Тимчасово виконуючий 
обовязки Голови правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2015
(дата)

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЗАПОРIЗЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
12329", 03114164, 69008 Запорiзька 
область Заводський м. Запорiжжя 
Пiвденне шосе, буд. 66, 061- 222-08-98

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

21.04.2015

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

www.atp12329.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕКСТИЛЬ ДИЗАЙН КОМПАНІ» 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Текстиль Дизайн Компані», 31172831, 
Леніна, 1, Б, с. Петропавлівська 
Борщагівка, Києво-Святошинський, 
Київська область, 08130, Україна, 
(044) 502-00-15

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

09.04.2015

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

WWW.INSAIT.UA
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «КСГ БАНК»
Код за ЄДРПОУ: 19364584 Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул.  Про-

різна, буд. 6
Міжміський код, телефон, факс: 044/ 2079007 
Електронна поштова адреса: stockmarket@ksgbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
20 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КСГ 

БАНК» прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб: 
1. з 20.04.2015 р. припинено повноваження Голови та членів Наглядової 

ради та Ревізійної комісії :
- Голови Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Скирти Віктора Борисовича; 

паспорт серії СО №130074, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в міс-
ті Києві 14 травня 1999 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазна-
ченій посаді перебував з 22 січня 2015 року;

- Члена Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Правди Лариси Леонідівни, 
паспорт серії ЕВ №072997, виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ 
УМВС України в Кіровоградській обл. 14 грудня 2004 року. Частка у статут-
ному капіталі – 9,9346%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 22 січня 2015 року; 

- Члена Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Кузбита Юрія Михайловича, 
паспорт серії СС №197349, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в 
Івано-Франківській області 30 січня 1997 року. Частка у статутному капіта-
лі  – 0,0908%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 22 січня 2015 року; 

- Голови Ревізійної комісії ПАТ «КСГ БАНК» Кобця Віктора Андрійовича, 
паспорт серії АК №271563, виданий Синельникiвським МРВУ МВС України 
в Днiпропетровськiй обл. 24 серпня 1998 року. Частка у статутному капіта-
лі  – 9,9721%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 24 квітня 2014 року;

- Члена Ревізійної комісії ПАТ «КСГ БАНК» Демченко Зої Петрівни, пас-
порт серії АЕ №497686, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 27 лютого1997 року. Частка у статутному 
капіталі – 9,9855%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. На зазначеній посаді перебувала з 24 квітня 2014 року;

- Члена Ревізійної комісії ПАТ «КСГ БАНК» Титаренко Яни Владиславів-
ни, паспорт серії АК №664910, виданий Красногвардiйським РВ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 08 грудня 1999 року. Частка у статутному 

капіталі – 9,9848%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. На зазначеній посаді перебувала з 24 квітня 2014 року.

2. Обрано Голову та членiв Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК»:
- Головою Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» - Скирту Віктора Борисо-

вича, паспорт серії СО №130074, виданий Печерським РУ ГУ МВС України 
в місті Києві 14 травня 1999 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Заступник Голови Головно-
го Контрольно-Ревізійного Управління України, член Аудиторської Палати, 
Заступник Голови Державної казначейської служби України. Особу призна-
чено на три роки; 

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» - Касьянова Сергія Павлови-
ча, паспорт серії АК №791225, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл. 02 лютого 2000 року. Частка у статутному капіталі – 
8,8400%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Президент Товари-
ства з обмеженою відповідальністю. Особу призначено на три роки;

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» - Мажугу Антона Юрійови-
ча, паспорт серії СМ №139393, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в 
Київській обл. 04 листопада 1999 року. Часткою у статутному капіталі не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Генеральний дирек-
тор, керівник управління з фінансів та інвестицій. Особу призначено на три 
роки; 

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» - Гоголя Юрія Андрійовича, 
паспорт серії НК №306014, виданий Корюківським РВ УМВС України в Чер-
нігівській обл. 25 березня 1997 року. Часткою у статутному капіталі не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: головний Казначей Това-
риства з обмеженою відповідальністю. Особу призначено на три роки;

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» - Кіяшко Анну Леонідівну, 
паспорт серії ТТ №082758, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 17 листопада 2011 року. Часткою у статутному капіталі не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: головний спеціаліст, на-
чальник відділу зовнішньоекономічної діяльності Управління зовнішньое-
кономічної діяльності та міжнародних зв’язків Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України, головний спеціаліст Депар-
таменту міжнародного співробітництва Міністерства регіонального розви-
тку України. Особу призначено на три роки.

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

Голова Правління ПАТ «КСГ БАНК» О.М. Блозовський 21.04.2015

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 відповідаль-
ністю «СК Версія», 37914654, м-н Незалежності, 20, м. Полтава, 36003, 
(0532) 508-320; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://37914654.smida.gov.ua; 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Аудіторсько - 
консалтингова фірма «ГРАНТЬЕ» у вигляді товариства з обмеженою відпо-
відальністю, 21026423; 5. Інформація про загальні збори: Емітент не є 
акціонерним товариством; 6. Інформація про дивіденди: За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо нарахування та виплати диві-
дендів не приймалось.

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

звітний попередній
Усього активів 69005 40909
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38 0
Довгострокові фінансові інвестиції 22737 1599
Виробничі запаси 963 106
Сумарна дебіторська заборгованість 18630 23346
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 0
Власний капітал -2524 1160
Статутний капітал 4000 4000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6524 -2840
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18220 18220
Поточні зобов'язання і забезпечення 53309 21529
Чистий прибуток (збиток) -3682 -2144

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СК ВЕРСІЯ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО 
ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ"

2. Код за ЄДРПОУ 04618079
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 

козацтва, буд. 72

4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22
5. Електронна поштова адреса 04618079@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 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ» 21 квiтня 2015 року. Припинено з 21.04.2015 р. повноваження 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

86

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ЮНIСОН-ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 03028, мiсто Київ, проспект Науки, 

будинок 30-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 362 46 24 (044) 362 46 24

5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ugic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «СК «ЮНIСОН-ГАРАНТ» 

(Протокол №02 вiд 21.04.2015 року) припинено повноваження Ревiзора 
Волошина Владислава Вiкторовича з 22.04.2015 року. Перебував на 
посадi з 25.04.2012 року по 22.04.2015 року. Акцiї емiтента зазначенiй 
особi не належать. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочи-
ни не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «СК «ЮНIСОН-ГАРАНТ» 
(Протокол №02 вiд 21.04.2015 року) обрано ревiзором Бажан Ганну Мико-
лаївну з 23.04.2015 року строком на 3 (три) роки. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: 
асистент внутрiшнього аудитора ВАТ «Астра банк», внутрiшнiй аудитор 
ВАТ «Астра Банк», старший внутрiшнiй аудитор ВАТ «Астра Банк», стар-
ший внутрiшнiй аудитор ТОВ «Юнiсон Групп». Акцiї емiтента зазначенiй 
особi не належать. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочи-
ни не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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 Крелiн О.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2015
(дата)

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 "ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТО-
ОБРОБНИХ МАШИНАХ"

2. Код за ЄДРПОУ 04618079
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 

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

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

5. Електронна поштова адреса 04618079@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 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIА-
ЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИ-
НАХ» 21 квiтня 2015 року.

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Трикулiч Iрину Леонiдiвну (пас-
порт АЕ 661442 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 01.08.1997 р.) на пiдставi рiшення Наглядової ради То-
вариства вiд 21.04.2015 р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 21.04.2015 
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 протягом останнiх п’яти рокiв: директор.

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 Мудрицький Григорiй Анатолiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2015
(дата)

Голови Наглядової ради Трикулiч Iрини Леонiдiвни (паспорт АЕ 661442 
Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
01.08.1997 р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
21.04.2015  р. (Протокол 1/2015). Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Змiни вiдбулися у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
перебувала з 14.03.2012 року.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ» 21 квiтня 2015 року. Припинено з 21.04.2015 р. повноваження 
члена Наглядової ради Ковтунович Тетяни Олексiївни (паспорт АЕ 057538 
Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
13.01.1996  р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
21.04.2015  р. (Протокол 1/2015). Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0,00010234158 %. Змiни вiдбулися у зв’язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посадi перебувала з 14.03.2012 року.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ» 21 квiтня 2015 року. Припинено з 21.04.2015 р. повноваження 
члена Наглядової ради Ярмiш Євгенiя Сергiйовича (паспорт КН 597948 
Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй обл. 18.02.1998 р.) на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2015 р. (Протокол 
1/2015). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Змiни вiдбулися 
у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 
14.03.2012  року. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ» 21 квiтня 2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради 
Трикулiч Iрину Леонiдiвну (паспорт АЕ 661442 Жовтневим РВ Криворiзького 
МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 01.08.1997 р.) на пiдставi 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2015 р. (Протокол 1/2015). 
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 протягом останнiх п’яти рокiв: 
директор.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ» 21 квiтня 2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради 
Ярмiш Євгенiя Сергiйовича (паспорт КН 597948 Комсомольським МВ УМВС 
України в Полтавськiй обл. 18.02.1998 р.) на пiдставi рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2015 р. (Протокол 1/2015). 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 протягом останнiх п’яти рокiв: Провiдний 
спецiалiст.

Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ» 21 квiтня 2015 року. Обрано на посаду члена Наглядової ради 
Новiкова Петра В’ячеславовича (паспорт АЕ 485991 АНД РВ ДМУ УМВСУ в 
Днiпропетровськiй обл. 24.01.1997 р.) на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 21.04.2015 р. (Протокол 1/2015). 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 протягом останнiх п’яти рокiв: Провiдний екс-
перт.

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 Мудрицький Григорiй Анатолiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2015
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВ-
НИЙ ЗАВОД»

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

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 25480917
1.4. Місцезнаходження емітента – пр.Леніна, 8, м.Запоріжжя, 69600 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (061)286-00-21, 

(061)286-16-21 (ф)
1.6. Електронна поштова адреса емітента – opcb@zaz.zp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення:

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) при-
пинено повноваження Голови Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріело-
вича, паспорт серія СН №127347, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 27.06.1996. Припинення повноважень здійснено у зв'язку 
з переобранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебу-
вала на посаді з 24.04.2014.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) припине-
но повноваження Члена Наглядової Ради Бей Наталії Олександрівни, паспорт 
серії СО №172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 01.07.1999, 
Припинення повноважень здійснено у зв'язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) при-
пинено повноваження Члена Наглядової Козіса Олександра Миколайови-
ча, паспорт серії СН №183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi, 14.05.1996. Припинення повноважень здійснено у зв'язку з пере-
обранням складу Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на 
посаді з 24.04.2014.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) при-
пинено повноваження Голови Ревізійної комісії Уласенко Юлії Олексан-
дрівни, паспорт серії ВК №617369, виданий Калінінським РВ Горлівського 
МУ ГУМВС України в Донецькій обл. 17.07.2009. Припинення повноважень 
здійснено у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) при-
пинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дми-
трівни паспорт серії СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 29.11.2008. Припинення повноважень здійснено у зв'язку 
з переобранням складу Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебу-
вала на посаді з 24.04.2014.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) об-
рано Членом Наглядової Ради Папашева Олега Хайрулловича, паспорт 

СА №803311, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
15.08.1998. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала 
особа: Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) об-
рано Членом Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серії 
СО №172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 01.07.1999. 
Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Осо-
ба обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа: Заступ-
ник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) об-
рано Членом Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт 
серії СН №183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
14.05.1996. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала 
особа: Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) об-
рано Членом Ревізійної комісії Шарвадзе Наталію Зауріївну, паспорт серія 
СА №856250, виданий Хортицьким РВ УМВС України в м. Запоріжжя 
06.09.1998. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Ревізійної 
комісії. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба: Голова Правління, Заступник Голови Правління. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
0  грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26) об-
рано Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну, паспорт серії 
СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
29.11.2008. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Ревізійної 
комісії. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба: Член-дирекції-головний бухгалтер. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 22.04.2015 №22/04/2015-1) 
обрано Головою Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, пас-
порт серії СН №183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
14.05.1996. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу Наглядо-
вої ради за рішенням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 
№26). Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба: Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. 

Рішенням Ревізійної комісії (Протокол від 22.04.2015) обрано Головою 
Ревізійної комісії Шарвадзе Наталію Зауріївну, паспорт серія СА №856250, 
виданий Хортицьким РВ УМВС України в м. Запоріжжя 06.09.1998. Обран-
ня здійснено у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії за рішен-
ням річних Загальних зборів (Протокол від 22.04.2015 №26). Особа обрана 
на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа: Голова Правління, 
Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. 

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні

Голова Правління  Євдокименко М.М.

річна інформація емітента за 2014р. 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛАСТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25168700, місцезнахо-
дження: 08800, Київська область Миронiвський район, мiсто Миронiвка, 

вулиця Ленiна, буд. 48, тел. 04574 54913; 0532 610300.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.plast.emitents.net.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАСТ»

Річна інформація ПрАТ «Пирятинське АТП-15343» за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», 03118179, 
вул.Червоноармiйська, 152, м.Пирятин, Полтавська обл., 37000, 

(05358)21079.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://03118179.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "Будiвельнi 
матерiали та будiвництво", 01235047Дніпропе-
тровська , Баглiйський, 51905, м. 
Днiпродзержинськ, вул.Дорожна, 64 
(0569)59-08-24 ,

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

22.04.2015

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

01235047.smida.gov.ua

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

ТОВ Аудиторська фiрма "АленАудит", 35281710

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

Чергові загальні збори акціонерів були 
проведені 24.04.2014року, кворум зборів 69,4%.
Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1. Про затвердження регламенту роботи 
загальних зборiв. 
2.Розгляд звiту Голови правлiння Товариства за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. Затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства ( у 
складi балансу, фiнансового звiту) за 2013рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) Товариства за 2013 рiк. 
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi 
Товариства. Затвердження плану розподiлу 
прибутку на 2014р.
8. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року 
з дня проведення загальних зборiв. Надання 
згоди Головi правлiння на їх ухвалення.
9. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень та обрання членiв Наглядової 
ради. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради.
10. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень та обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. 
Питання №№ 9,10 внесенi до порядку денного 
додатково. 20.03.2014року була подана 
пропозицiя вiд акцiонера, якому належать бiльш 
як 5% акцiй Товариства про внесення 
змiн до порядку денного шляхом включення 
додатково до порядку денного нових питань. 
Пропозицiя подана з дотриманням ст. 38 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», пiдлягає 
обов`язковому включенню до порядку денного. 
Акцiонерiв повiдомлено про змiни у порядку 
денному згiдно iз законодавством та статутом 
Товариства.

По 1-му питанню - затверджено регламент 
роботи Зборiв.
Лiчильну комiсiю у кiлькостi трьох 
осiб обрано на загальних зборах акцiонерiв 
24.04.2012р. строком на три роки. 
Голова зборiв та секретар зборiв призначенi 
рiшенням Наглядової ради згiдно статуту 
Товариства.
По 2-питанню - затверджено звiт Голови 
правлiння Товариства. 
По 3-му питанню- затверджено звiт Наглядової 
ради.
По 4-му питанню затверджено звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї. 
По 5-му питанню - затверджено рiчний 
фiнансовий звiт i баланс Товариства 
за 2013 рiк.
По 6-му питанню - затверджено порядок 
покриття збиткiв шляхом покриття збиткiв з 
прибутку минулих рокiв в сумi 1556, 00 тис. грн.
По 7-му питанню - визначенi основнi напрями 
дiяльностi Товариства, затверджено план 
розподiлу прибутку на 2014 рiк.
По 8-му питанню прийнято рiшення про 
попереднє схвалення вчинення значних 
правочинiв , якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення 
загальних зборiв. Надана згода Головi 
правлiння на їх ухвалення.
По 9-му питанню прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрано новий 
склад членiв Наглядової ради. 
Затверджено умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними. Обранно 
особу, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради.
По 10-му питанню прийнято рiшення про 
припинення повноважень та обрано новий 
склад членiв Ревiзiйної комiсiї.
Позачергові загальні збори акціонерів не 
проводилися.

6. Інформація про дивіденди: у 2014 році рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

звітний попере-
дній

Усього активів 12649 13678
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9998 10414
Довгострокові фінансові інвестиції 1493 1493
Запаси 149 213
Сумарна дебіторська заборгованість 130 68
Грошові кошти та їх еквіваленти 831 1324
Власний капітал 12094 13237
Статутний капітал 7789 7789
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

3571 4714

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 154 309
Поточні зобов'язання і забезпечення 401 132
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.22013 -0.29967

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

-0.22013 -0.29967

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5192460 5192460
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

Голова правління  Скирда Віталій Максимович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА БУДIВНИЦТВО»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИ-
ЦТВА № 23», 04715606, вул.Шевченка, 11, с.Терешки, Полтав-
ський  р-н., Полтавська обл., 38762, (0532)55-30-13; 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 21.04.2015р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: http://04715606.smida.gov.ua; 4. На-
йменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експерти-
зи та аудиту», 23561178; 5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні 
збори відбулися 24.04.2014, Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 
2.Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та 
регламенту. 3.Звіти: правління, наглядової ради і ревізійної комісії про під-
сумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2013р. Затвер-
дження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку. 4.Затвер-
дження рішень правління і наглядової ради. 5.Перевибори членів 
виконавчого і контролюючих органів. 6.Прийняття рішень про вчинення зна-
чних правочинів. 7.Затвердження змін умов кредитування в АТ «Сбербанк 
Росії». Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всі питання 
розглянуті та ухвалені. 6.Інформація про дивіденди: За результатами 2013-
2014рр. рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 6005 18658
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3172 6810
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 615 0
Сумарна дебіторська заборгованість 732 5237
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 30
Власний капітал 1447 1435
Статутний капітал 910 910
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 417 405
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 8810
Поточні зобов'язання і забезпечення 4558 8413
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,033 0,022

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

0,033 0,022

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 363724 363724
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

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ДОНРИБКОМБIНАТ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00476625

3. Місцезнаходження емітента 84173 Донецька обл., 
Слов'янський р-н, селище Мирне

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

0626-66-07-56 0626-66-07-56

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

donribkombinat@pacinsider.com

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

www.donrybkombinat.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Заступника голови правлiння Дiброву Iгоря Михайловича (паспорт: 

серiя ВВ номер 093608 виданий Слов`янським МВ УМВС України в 
Донецькiй обл. 29.10.1997) звiльнено 10.04.2014 р. (дата вчинення дiї 
10.04.2014). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 04.12.2013 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою 
Товариства. 

Заступника голови правлiння Бережного Олександра Анатолiйовича 
(паспорт: серiя СЮ номер 187730 виданий Запорiзьким РВ ГУМВС 
України в Запорiзькiй оболастi 06.10.2010) призначено 10.04.2014 р. 
(дата вчинення дiї 10.04.2014). Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який призначено особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - заступник голови правлiння з виробництва, заступник 
генерального директора з матерiально-технiчного забеспечення, 
технiчний директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товари-
ства.

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 ____________ Дiброва Iгор Михайлович

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: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД 
ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ»; 30416462; Жилянська, 101, м. Київ, Шев-
ченківський, 01135, Україна, (044) 281-01-10.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://blago.ua/article/27

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ», 16463676.

5. Інформація про загальні збори. Емітент не є акціонерним товари-
ством.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів протягом 
звітного періоду не приймалося.

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

звітний попередній
Усього активів 204361 83286

Основні засоби (за залишковою вартістю) 12122 5375
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9301 7509
Сумарна дебіторська заборгованість 93860 57211
Грошові кошти та їх еквіваленти 18271 12196
Власний капітал 18631 18552
Статутний капітал 17000 17000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

904 832

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 69939 12600
Поточні зобов'язання і забезпечення 115791 52134
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 

36400 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

214 0

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

36400 0

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація ПАТ «Полтавхіммаш»
 за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавхіммаш», 00217449, вул.Маршала Бiрюзова,85, м.Полтава, Пол-
тавська обл., 36007, (0532) 66-39-23.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://poltavhimmash.com/read/aktsioneram

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: «Центр Аудит Сервіс» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю, 24161736.

5. Інформація про загальні збори: чергові збори акціонерів відбулись 
22.04.2014р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1)Про припинення повноважень членів 
лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 
24.04.2013. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведен-
ня голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. 2)Обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. За-
твердження порядку ведення (регламенту) зборів. 3)Звіт Генерального 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 4)Звіт 
Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 5)Затвердження Звіту і висновків Ревізійної 
комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду. 6)Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 7)Про розпо-
діл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 році. 8)Про внесен-
ня змін до Статуту Товариства. 9)Про внесення змін до внутрішніх 
положень Товариства. 10)Про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства. 11)Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
12)Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання 
осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової 
ради. 13)Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-
ства. 14) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 15)Затвер-

дження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що 
уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 
Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не надходило. Всі пи-
тання порядку денного розглянуті та ухвалені.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньому 
періодах не нараховувались та не виплачувались.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 362374 407975
Основні засоби (за залишковою вартістю) 156695 175872
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 26091 14560
Сумарна дебіторська заборгованість 1607540 1943800
Грошові кошти та їх еквіваленти 138 3564
Власний капітал 327516 364247
Статутний капітал 1210 1210
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

225779 244111

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 21661 25961
Поточні зобов'язання і забезпечення 13197 17767
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-15,1755 10,2457

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

-15,1755 10,2457

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

2420420 2420420

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0,09

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0,007

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

0 2,453

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВХІММАШ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«Європейська Страхова компанія», 
32825387, вул. Постова, буд. 56, 
м. Київ 03061, Україна (044) 408-79-55

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

21.04.2015 р.

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

http://www.at-esk.com/

Голова Правління  М.М. Байрака

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ» (Код 
за ЄДРПОУ 30541045) повідомляє, що в повідомленні про проведення 
річних загальних зборів, що було розміщено 26.03.2015р. у загальнодос-
тупній інформаційній базі НКЦПФР було допущено ряд неточностей в 
основних показниках фінансово-господарської діяльності.

Уточнена особлива інформація була розміщена повторно 
22.04.2015р.

В публікації, надрукованій в Відомостях НКЦПФР № 59(2062) від 
27.03.2015р., основними показниками фінансово-господарської діяльнос-
ті ПРАТ «СЕТК «ЕЛЕКТРОСІТІ» вважати наступні дані:

«
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів  1795843  1687796
Основні засоби  23  23
Довгострокові фінансові інвестиції  335071  229694
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість  1439032  1436352
Грошові кошти та їх еквіваленти  6  17
Нерозподілений прибуток  102241  5557
Власний капітал  144202  47333
Статутний капітал  41741  41741
Довгострокові зобов'язання  143787  143787
Поточні зобов'язання  1507854  1496676
Чистий прибуток (збиток)  96869  3694
Середньорічна кількість акцій (шт.)  166964712  166964712
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

 3  3

»
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор  Харківська Т.В.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НЕСТ-
ХАННЕР», 33308159, Златоустiвська, 
будинок 11, м.Київ, Шевченкiвський, 
01135, Україна, (044) 585-42-20

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

21.04.2015 р.

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

33308159.smida.gov.ua
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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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БУДГIДРАВЛIКА», 05790352, 65005 Одеська область Малинов-
ський м.Одеса вул. Мельницька, 28 а, 0482358610

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015 

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ», 34995264

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 15.04.2014 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї за-
гальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. При-
йняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт 
виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської 
дiяльностi Товариства у 2013 роцi та його затвердження. 4. Звiт та висно-
вок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2013 рiк 
та його затвердження. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 
2013 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого орга-
ну Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 8. Розподiл при-
бутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним 
законодавством. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвер-
дженого рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до 
порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денно-
го: По питанням № 1,2,4,5,6,8,9 порядку денного загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО, По питан-

ням № 3,7 рiшення прийнятi «за» БIЛЬШIСТЮ ГОЛОСIВ По питанням 
№10- 11, що передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна 
кiлькiсть членiв органу Товариства, вiдповiдно до Статуту. Позачерговi збо-
ри в звiтному перiодi не скликались i не проводились

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

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  3848  4247
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1120  298
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1765  2104
Сумарна дебіторська заборгованість  954  982
Грошові кошти та їх еквіваленти  9  1
Власний капітал  2988  3782
Статутний капітал  16890  16890
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -14886  -14092

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  347  282
Поточні зобов'язання і забеспечення  513  183
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.01175250  -0.04724690

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

 -0.01175250  -0.04724690

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  67560000  67560000
Цінні папери 
власних випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

Генеральний директор _______ Федотов Володимир Венiамiнович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДГIДРАВЛIКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕ-
ТРИВКИЙ КОМБІНАТ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00191721
3. Місцезнаходження: 85721 смт.Володимирівка, Волноваського району, 

Донецької області Заводська, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс : (062)332-00-60; (062)332-00-65
5. Електронна поштова адреса: dobrovolskaya@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vaok.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Посадові особи не дали згоди на розкриття їх паспортних даних.
1. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах 

акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Рибінцев Роман Олек-
сандрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила по-
вноваження з моменту прийняття рішення, у зв’язку з закінченням терміну 
повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах 
акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Бриганцев Володимир 
Віталійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення з моменту прийняття рішення, у зв’язку з закінченням терміну по-
вноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах 
акціонерів емітента 22.04.2015р. ( протокол загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2015р.) Посадова особа Соловйов Геннадій Ва-
сильович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення з моменту прийняття рішення, у зв’язку з закінченням терміну по-
вноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 

особа перебувала на посаді: 3 роки з 27.04.2012р.
4. Рішення про обрання Рибінцева Романа Олександровича членом На-

глядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 
22.04.2015  р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ВАВК» №1 від 
22.04.2015р.) Рибінцева Р. О. обрано на посаду Голова Наглядової ради на 
засіданні новообраної Наглядової ради 22.04.2015р. ( протокол засідання 
Наглядової ради ПАТ «ВАВК» № 1 від 22.04.2015р.). Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до 22.04.2018р. 
Вступ до повноважень з моменту прийняття рішення. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років:ТОВ «Літера» м. Донецьк, вул. 
Постішева, 117 директор; ПАТ «КВТЗ» м.Дружківка, с.Олексієво-Дружківка, 
вул. Октябрьська. 121а директор по фінансам і економіці; генеральний ди-
ректор. Загальний стаж роботи 12 років, стаж керівної роботи 10 років.

5. Рішення про обрання Бриганцева Володимира Віталійовича членом 
Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 
22.04.2015 р. (протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ВАВК» №1 від 
22.04.2015р.) Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: на 3 роки до 22.04.2018р. Вступ по повноважень з моменту прийняття 
рішення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ТОВ  «Капіталстрой плюс» м.Донецьк», пр. Іллічв, 89б директор; 
ТОВ  «СТАТУС-ЦЕНТР ГРУП» м.Донецьк, вул. Рудокопів,1 генеральний ди-
ректор. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 12  років.

6. Рішення про обрання Шатова Євгена Станіславовича членом Нагля-
дової ради прийнято на загальних зборах акціонерів емітента 22.04.2015 р. 
(протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ВАВК» №1 від 22.04.2015р.) 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 
3  роки до 22.04.2018р. Вступ по повноважень з моменту прийняття рішен-
ня. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ТОВ  «Донвторресурс» спеціаліст по методам розширення ринку; ТОВ  «АР-
ГУС» старший охоронець, заступник директора по кадрам і соціальним 
питанням. Загальний стаж роботи 14 років, стаж керівної роботи 4 роки.

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

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

Генеральний директор  Голубєв Д.О.
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ 
УКРАЇНИ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33638482

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

050 010 56 72 

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vatznkifsodr@ca.donbass.com

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

www.giu.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Рішенням котирувальної комісії Публiчного акцiонерного товариства 

«Фондова біржа «ПФТС» № 150420/00002 вiд 20.04.2015 р.) було застасова-
но процедуру делiстингу до простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного 
товариства «ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ», цінні папери емітента виклю-
чені зі списку біржи на підставі п. 5.21.7 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Дата події (коли емітенту стало відомо про делiстинг - 22.04.2014р. 
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Фондова біржа «ПФТС»»
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 вчи-

нена 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 ви-
пуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 22.12.2010 р., № 789/10/1/10, 
Національна 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 - Рішення 150420/00002 вiд 
20.04.2015 р., ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС».

Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй 
бiржi, та причини їх делiстингу - рішення набирає чинності з 21.04.2015 р. 
, причина - Пункт 5.21.7 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

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.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
За 2014 рік

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 

00131819, Старий Поділ, 5, м.Полтава, 
Ленінський, Полтавська область, 
36022, Україна, (0532) 516-359

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

09.04.2015 року

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

www.poe.pl.ua

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

ТОВ «Аудиторська компанія Аваль», 
32440628

5. Інформація про загальні та позачергові збори акціонерів за результа-
тами роботи у 2013 році: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 10.04.2014 року. 
Пропозиції щодо переліку питань загальних зборів акціонерів були 
затверджені Наглядовою Радою ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Збори акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не відбулися, реєстра-
ційна комісія не була затверджена.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.10.2014 року. 
Пропозиції щодо переліку питань загальних зборів акціонерів були 
затверджені Наглядовою Радою ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Причини, чому загальні збори не відбулися: реєстраційна комісія не 
була затверджена.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.12.2014 року. 
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Пропозиції щодо 
переліку питань загальних зборів акціонерів були затверджені Наглядо-
вою Радою ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Причини, чому загальні збори не відбулися: Кворум зборів 0% до 
загальної кількості голосів.
Інформація про загальні збори акціонерів за результатами роботи у 
2014 році:
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 08.04.2015 року. 
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Пропозиції щодо 
переліку питань загальних зборів акціонерів були затверджені Наглядо-
вою Радою ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Загальні збори не відбулися. 
Кворум зборів 0% до загальної кількості голосів.
 Інформація про дивіденди за результатами роботи у 2013 - 2014 р.р. 
Загальні та позачергові збори акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
за результатами роботи у 2013 - 2014 р.р. не відбулися, питання про 
дивіденди дивіденди за результатами роботи у 2013 - 2014 р.р. не 
розглядалися .

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

звітний попередній
Усього активів 2901581 1904964
Основні засоби (за залишковою вартістю) 951412 1008568
Довгострокові фінансові інвестиції 59416 0
Запаси 46936 37275
Сумарна дебіторська заборгованість 1290070 509803
Грошові кошти та їх еквіваленти 281840 130197
Власний капітал 1162525 962547
Статутний капітал 232967 232967
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 660694 436794
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 10632 22858
Поточні зобов'язання і забезпечення 1728424 919559
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.) 220960000 220960000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

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

акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперівдля опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО ВА-
РИСТВО «ГОТЕЛЬ УКРАЇНА», 
20123093, 43000 Волинська обл, м. Луцьк, 
вул.  Словацького, 2, тел. 0332 788108

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

21.04.2015

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

www.hotel-ukraine.at.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Охтирський м’ясокомбінат», 00444010, Грибоєдова, 27, 
м.  Охтирка, Охтирський, Сумська, 42700, (05446)23005

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00444010.emitents.org

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Мрія-аудит», 37845628

5. Інформація про загальні збори:26.04.2014, чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів 

товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товари-
ства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних збо-
рів товариства. 4. Звіт голови правління товариства за 2013 рік. 5.  Звіт 
голови наглядової ради. 6. Звіт та висновки голови ревізійної комісії то-
вариства за 2013 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту правління, наглядової ради та ревізійної комісії. 8. Затвердження 
річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. 9. Розподіл прибутку 
товариства за підсумками 2013 року. 10. Попереднє схвалення значних 
правочинів Товариства та правочинів в яких є заінтересованість. 11. 
Про відкликання членів наглядової ради. 12.  Про обрання членів на-
глядової ради. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової 
ради. 14. Про відкликання членів ревізійної комісії. 15. Про обрання чле-
нів ревізійної комісії. 16. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 

на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами реві-
зійної комісії. Результати розгляду питань порядку денного: всi питання 
порядку денного розглянутi.

6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 9440 9683
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3339 3702
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2420 1443
Сумарна дебіторська заборгованість 2982 3016
Грошові кошти та їх еквіваленти 643 1458
Власний капітал 6884 7642
Статутний капітал 1137 1137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5747 6505
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2556 2041
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,1496 0,0064

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

-0,1496 0,0064

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4549800 4549800
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 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-
СЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ» (код за ЄДРПОУ 
00290676) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань по-
рядку денного загальних зборів акціонерів, які відбулись 17 квітня 2015 року:

Питання 1 порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання членів 
лічильної комісії. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосуван-
ня за проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами 
лічильної комісії обрати Герасимчук Н. В., Паламарчук Л.І. та Берегову  Л.В.: 
ЗА – 8257685 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціо-
нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками го-
лосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної ко-
місії обрати Герасимчук Н. В., Паламарчук Л.І. та Берегову Л.В.

Питання 2 порядку денного загальних зборів акціонерів: Обрання секре-
таря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення за-
гальних зборів. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосу-
вання за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Мормуль 
Тетяну Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, 
тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування 
з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори про-
водити без перерви: ЗА – 8257685 голосів, що складає 100% від загальної 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 
0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМА-
ЛОСЬ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати секрета-
рем загальних зборів Мормуль Тетяну Володимирівну, затвердити трива-
лість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 
хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлете-
нів для голосування, збори проводити без перерви.

Питання 3 порядку денного загальних зборів акціонерів: Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Реві-
зійної комісії Товариства. Підсумки голосування із зазначенням результатів 

голосування за проект рішення: затвердити звіт Правління, звіт Наглядової 
ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Реві-
зійної комісії Товариства в 2014 році задовільною: ЗА – 8257685 голосів, що 
складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 
0  голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акці-
онерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити звіт 
Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу Нагля-
дової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

Питання 4 порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження річ-
ного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Підсумки голосування із зазначен-
ням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт та ба-
ланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних 
виробів» за 2014 рік: ЗА – 8257685 голосів, що складає 100 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від за-
гальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, що скла-
дає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одно-
голосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного 
товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2014 рік.

Питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів: Розподіл прибутку і 
збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році. Підсумки 
голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: збитки 
в розмірі 1010,0 тис. грн., отримані за результатами роботи в 2014 році покрити 
за рахунок прибутків майбутніх періодів: ЗА – 8257685 голосів, що складає 100% 
від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що скла-
дає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для учас-
ті у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ -  
0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Збитки в розмірі 1010,0 тис. 
грн., отримані за результатами роботи в 2014 році покрити за рахунок прибутків 
майбутніх періодів. 
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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: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС», 04872300, 65490 Одеська область 
Бiляївський район м. Теплодар вул. Комунальна 1, (04850) 2-42-10.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: АКФ «ГРАНТЬЕ» у вигляді ТОВ, 21026423.

5. Інформація про загальні: У 2014 році загальні збори акціонерів не 
проводилися. 

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  839  859
Основні засоби (за залишковою вартістю)  781  835

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  27  17
Сумарна дебіторська заборгованість  5  6
Грошові кошти та їх еквіваленти  26  -- 
Власний капітал  739  769
Статутний капітал  4960  4960
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -4221  -4191

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  100  90
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.60483870  -1.27016130

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

 -0.60483870  -1.27016130

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  49600  49600
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

Голова правлiння ____________ Некрасов Юрiй Петрович

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Механiчний завод, 30667065, Херсон-
ська, Комсомольський, 73034, Херсон, Миколаївське шосе, 5км., 
0552411700.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «Незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет», 14124964.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Емітент не є акціонерним товариством.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 75866 57654

Основні засоби (за залишковою вартістю) 32566 22966
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14125 13780
Сумарна дебіторська заборгованість 5499 11336
Грошові кошти та їх еквіваленти 1766 4902
Власний капітал 49684 46814
Статутний капітал 38277 38277
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3667 797
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 22532 9967
Поточні зобов'язання і забезпечення 3650 873
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

7000

у відсотках від 
статутного 
капіталу

18.3

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

7000 0

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО-
НА - 125»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01037471
1.3. Місцезнаходження емітента: 39070, Полтавська обл., Глобин-

ський  р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 1а
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05365) 3-41-78
1.5. Електронна поштова адреса емітента: відсутня
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pmk-125.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення
2.1. Зміни відбулись на засіданні наглядової ради від 20.04.2015р. (про-

токол №3 від 20.04.2015р.) в зв'язку з закінченням строку повноважень.
Припинено повноваження: Голова правління Петренко Іван Васильович 

(фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіта-
лі - 9,406010%. На посаді перебував з 20.04.2012р. Член правління Задо-
рожний Георгій Андрійович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп.
даних). Частка у стат. капіталі - 0,1348%. На посаді перебував з 11.05.2012р. 
Член правління Скриль Галина Іванівна (фіз.особа не надала згоди на роз-
криття пасп.даних). Частка у стат. капіталі - 0,1348%. На посаді перебувала 
з 20.04.2012р. Член правління Халаш Олександр Михайлович (фіз. особа 

не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі - 11,2537%. 
На посаді перебував з 11.05.2012р.Член правління Артюшенко Іван Григо-
рович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп. даних). Частка у стат. 
капіталі - 0,1348%. На посаді перебував з 20.04.2012р. Обрано:Голова 
правління Петренко Іван Васильович (фіз.особа не надала згоди на роз-
криття пасп.даних). Частка у стата капіталі - 9,406010%. Обіймав посади: 
голова правління ПАТ «ПМК - 125». На посаду обраний на 3 роки. Член 
правління Задорожний Георгій Андрійович (фіз. особа не надала згоди на 
розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі - 0,1348%. Обіймав посади: 
член правління ПАТ «ПМК- 125». На посаду обраний на 3 роки. Член прав-
ління Скриль Галина Іванівна (фіз. особа не надала згоди на розкриття 
пасп.даних). Частка у стат. капіталі - 0,1348%. Обіймала посади: член прав-
ління ПАТ «ПМК - 125». На посаду обрана на 3 роки. Член правління Ха-
лаш Олександр Михайлович (фіз. особа не надала згоди на розкриття 
пасп. даних). Частка у стат. капіталі -11,2537 %. Обіймав посади: член 
правління ПАТ «ПМК - 125». На посаду обраний на 3 роки. Член правління 
Артюшенко Іван Григорович (фіз. особа не надала згоди на розкриття пасп.
даних). Частка у стат. капіталі - 0,1348%. Обіймав посади: член правління 
ПАТ «ПМК - 125». На посаду обраний на 3 роки. У вище зазначених поса-
дових осіб емітента непогашених судимостей за корисливі і посадові зло-
чини не було.

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

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

Голова Правління  Петренко І.В. 
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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: 

Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підпри-
ємство», 00955213, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одесь-
ка область, 66161, 04866 245-97.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: balta-hpp.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанія «П.С.П.  
Аудит», 36412992.

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. 

Кворум зборів: 84,7% до загальної кількості голосів. Порядок денний за-
гальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування) - Прото-
кол чергових загальних зборів № 23-04/14 від 23.04.2014р.:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання ново-
го складу лічильної комісії

2. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням 

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

звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-

вої ради.
6. Затвердження кількісного складу наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
наглядової ради.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного 
року з дати проведення загальних зборів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізій-
ної комісії

11. Затвердження кількісного складу ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження положення про ревізійну комісію.
1. Щодо першого питання: прийнято рішення припинити повноважен-

ня членів лічильної комісії: Дементьєва А.Г., Гонорацька І.А., Карпен-
ко  І.М.. Обрано новий склад лічильної комісії: Дементьєва А.Г., Гоно-
рацька І.А., Карпенко І.М. на три роки.

2. Щодо другого питання: прийняте рішення про затвердження річного 
звіту за 2013 рік.

3. Щодо третього питання: прийнято рішення про затвердження по-
рядку розподілу прибутку: прибуток Товариства за результатами діяль-
ності 2013 рік у сумі 6 068 тис. грн. направити на модернізацію основних 
засобів товариства.

4. Щодо четвертого питання: прийнято рішення щодо прийняття до 
уваги Звіту наглядової ради, виконавчого органу та звіту ревізійної комісії 

за 2013 рік.
5. Щодо п'ятого питання: прийнято рішення щодо припинення повно-

важення Голови Приватного товариства з обмеженою відповідальністю 
«РЕНЕСКО Б.В.» та члена наглядової ради Якушевої А.Г.

6. Щодо шостого питання: прийнято рішення щодо затвердження На-
глядової ради у кількості двох осіб.

7. Щодо сьомого питання: прийнято рішення щодо про обрання до 
складу наглядової ради наступних: Приватного товариства з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» та Костяну Т.М.

8. Щодо восьмого питання: прийнято рішення щодо затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами нагля-
дової ради на безоплатній основі та уповноважити Директора Товари-
ства Самолюк С.І. підписати Договори з обраними членами наглядової 
ради.

9. Щодо дев'ятого питання: рішення не прийнято.
10. Щодо десятого питання прийнято рішення про припинення повно-

важення голови ревізійної комісії: Ус С.М.. та члена ревізійної комісії Іва-
нової А.А..

11. Щодо одинадцятого питання прийнято рішення про затвердження 
складу ревізійної комісії в кількості двох осіб.

12.Щодо дванадцятого питання прийнято рішення про обрання до 
складу ревізійної комісії наступних осіб: Суворова О.В., Стеценко О.В.

13.Щодо тринадцятого питання прийнято рішення про затвердження 
положення про ревізійну комісію.

6. Інформація про дивіденди
У звітному періоді не приймалось рішення щодо виплати дивідендів 

та дивіденди не виплачувалися.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 34824 32135
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6570 7616
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 389 419
Сумарна дебіторська заборгованість 18628 21783
Грошові кошти та їх еквіваленти 9183 2257
Власний капітал 33796 29486
Статутний капітал 3117 3117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 30679 26369
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 310 399
Поточні зобов'язання і забезпечення 718 2250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,35 0,49

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

0,35 0,49

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12467600 12467600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

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 

«ПIРЕУС БАНК МКБ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20034231
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4958888 (044)4958888
5. Електронна поштова адреса: otsymbalii@piraeusbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.piraeusbank.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
20.04.2015р. Публiчним акцiонерним товариством «ПIРЕУС БАНК 

МКБ» (надалi «Банк») отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у Загальних зборах акцiонерiв акцiонерного товариства 
станом на 16.04.2015, згiдно якого вiдстоток участi акцiонера Пiреус 
Банк С.А./PIRAEUS BANK S.A. (Афiни, Грецiя, номер Головного торгово-
го реєстру Мiнiстерства розвитку та конкурентоспроможностi Грецiї- 
225501000) у статутному капiталi Банку збiльшився на 0,0027% з 
99,9873% i становить 99,9900%.

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

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

Голова Правлiння Наумов Сергiй Володимирович, 21.04.2015 р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIРЕУС БАНК МКБ»
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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: Публiчне акцiонерне товариство 
«Красногорiвський вогнетривкий завод», 00191744, Донецька, Мар'їнський, 
85630, м. Красногорiвка, Ахтирського, 4, 0627824301, 0627824314.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА»УКРВОСТОКАУДИТ» , 
19348835.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори відбулися 16.04.2014 року.
На розгляд загальних зборiв акцiонерiв було винесено 12 питань:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Про розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2013 рiк та 

прийняття рiшення за його наслiдками.
3. Про розгляд звiту Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення 

за його наслiдками.
4. Про затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Про розподiл прибутку Товариства (або визначення порядку покрит-

тя збиткiв) за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6. Про вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов договору, у тому числi оплати працi, членiв 

Наглядової ради Товариства.
9. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться 

Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення.
11.Про надання повноважень на пiдписання значних правочинiв, якi 

вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати при-
йняття рiшення.

12.Про схвалення правочинiв, що укладенi Товариством з Публiчним 
акцiонерним товариством «Перший Український Мiжнародний Банк».

Пропозицiй про змiну перелiку питань порядку денного не подавалось.
В результаті розгляду питань порядку денного вирішили:
1.1 Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у складi: Кра-

вець О.М.- голова лiчильної комiсiї, Федорова Н.В. - член лiчильної комiсiї, 
Тимков О. В.-член лiчильної комiсiї.

1.2.Визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї- до моменту за-
криття загальних зборiв акцiонерiв.

2. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2013 рiк i ви-
знати роботу виконавчого органу Товариства задовiльною та такою, що 
відповідає меті та предмету діяльності Товариства.

3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк та оприлюднити його 

вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України.
5. У зв'язку iз трансформацiєю бухгалтерських рахункiв iз Нацiональних 

Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку у Мiжнароднi Стандарти 
Фiнансової Звiтностi та дисконтуванням довгострокової дебiторської 
заборгованостi,прибуток, у сумi 14981667,43 грн.,залишений у 
розпорядженнi Товариства за станом на 01.01.2014 року, направити на по-
повнення власних обiгових коштiв з використанням на розвиток виробни-
цтва.

6. Голову та членiв Наглядової ради Товариства не вiдкликати.
7.1. Новий склад Наглядової ради Товариства не обирати.
7.2. Подовжити термiн повноважень дiючого складу Наглядової ради, а 

саме:
- Немсадзе Гурама Гiвiйовича
- Саковича Євгена Анатолiйовича
- Фоменко Юрiя Вiкторовича
на строк, визначений Статутом товариства - 3 (три) роки, до 16.04.2017 

року.
8. Укласти з членами Наглядової ради додатковi угоди до дiючих 

договорiв щодо подовження їх дiї на строк, визначений Статутом Товари-
ства без змiни iнших суттєвих умов цих договорiв.

9. Уповноважити на пiдписання додаткових угод до договорiв з членами 
Наглядової ради голову виконавчого органу Товариства- Генерального ди-
ректора Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича.

10. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати проведення цих за-

гальних зборiв акцiонерiв, щодо:
- реалiзацiї на суму 130000000,00 грн. (сто тридцять мiльйонiв гривень), 

що не перевищує 58,51 % вартостi активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi;

- купiвлi-продажу, комiсiї на суму 130000000,00 грн.(сто тридцять 
мiльйонiв гривень),що не перевищує 58,51 % вартостi активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

- позики, кредиту, поруки, застави рухомого або нерухомого майна на 
суму 130000000,00 грн. (сто тридцять мiльйонiв гривень), що не переви-
щує 58,51 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi.

11. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом не 
бiльш як 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв 
здiйснювати всi необхiднi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства вищезаз-
начених правочинiв, у тому числi їх пiдписання, з безумовним виконанням 
Статуту Товаритсва та внутрiшнiх положень Товариства.

12. Схвалити правочини, що укладенi Товариством з Публiчним 
акцiонерним товариством «Перший Український Мiжнародний Банк», а 
саме:

1.до Договору поруки № 189-П вiд 01 березня 2011 року:
- Додаткова угода № 7 вiд 24 квiтня 2013 року;
- Додаткова угода № 8 вiд 27 червня 2013 року;
- Додаткова угода № 9 вiд 27 серпня 2013 року;
- Додаткова угода № 10 вiд 18 грудня 2013 року.
2.до Договору поруки № 701-П вiд 18 травня 2012 року:
- Додаткова угода № 2 вiд 24 квiтня 2013 року;
- Додаткова угода № 3 вiд 27 червня 2013 року;
- Додаткова угода № 4 вiд 27 серпня 2013 року;
- Додаткова угода № 5 вiд 18 грудня 2013 року.
3.до Договору застави рухомого майна № 676-ЗРМ вiд 18 травня 2012 

року:
- Додаткова угода № 2 вiд 11 жовтня 2013 року;
- Додаткова угода № 3 вiд 18 грудня 2013 року.
4.до Договору застави товарiв в оборотi № 696-ЗТО вiд 18 травня 2012 

року:
- Додаткова угода № 2 вiд 11 жовтня 2013 року;
- Додаткова угода № 3 вiд 18 грудня 2013 року.
5.до Договору застави товарiв в оборотi № 194-ТО вiд 01 березня 2011 

року:
- Додаткова угода № 5 вiд 11 жовтня 2013 року;
- Додаткова угода № 6 вiд 18 грудня 2013 року.
6.до Iпотечного договору № 605-I вiд 13 березня 2012 року:
- Договiр про внесення змiн № 1 вiд 11 жовтня 2013 року.
7.до Iпотечного договору № 739- Iп вiд 29 травня 2012 року:
- Договiр про внесення змiн № 2 вiд 11 жовтня 2013 року.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди в 
звітному році не нараховувались, та не виплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 169930 206080
Основні засоби (за залишковою вартістю) 64840 74493
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 76454 76762
Сумарна дебіторська заборгованість 2496 2780
Грошові кошти та їх еквіваленти 187 2043
Власний капітал 36297 37971
Статутний капітал 9900 9900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12695 14652
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 76827 93048
Поточні зобов'язання і забезпечення 56806 75061
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.14826 -1.97818
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13200000 13200000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАСНОГОРIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО 

ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «УКРПИВО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство «Україн-
ська галузева компанія по виробництву 
пива, безалкогольних напоїв та мінеральних 
вод «Укрпиво», 14297558, вул. Бориса 
Грінченка, 1, м. Київ, Шевченківський, 01001, 
Україна, (044) 278-33-95

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

21.04.2015

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

 http://ukrpivo.com

Річна інформація за 2014 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРА-
ЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ 

ТА ЗБУТУ «УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА»
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ 
«УКРТОРГМОНТАЖТЕХНІКА», 
02132680, Щекавицька, 30/39, м. Київ, 
Подільський, 04070, Україна, 
044 4303268

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

20.04.2015

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

ukrtorg.in.ua

Річна інформація за 2014 рік

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД ХАРЧОВИХ МАШИН»,
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Київський експериментальний завод 
харчових машин», 14315316, 
вул. Шахтарська, 2, м.Київ, 04074, 
Україна, (044) 364-51-77

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

21.04.2015

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

polybags.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБА-
ЗА  №5», 01236325, Дніпропетровська, 49000, м. Днiпропетровськ, 
вул.  Автотранспортна, 3 (056) 790-41-80.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.dnbaza5.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-Днiпроконсульт», 24600006.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові збори відбулись 29.04.2014 р., кворум 72,92%. Питання поряд-

ку денного: 1. Обрання Голови та секретаря зборiв, визначення кiлькiсного 
складу лiчильної комiсiї, та обрання лiчильної комiсiї та затвердження ре-
гламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального 
директора про дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Затвердження Рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 
6.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв, визначення строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 7. Затвер-
дження планiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. Про попереднє схвален-
ня значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 
Про вчинення значних правочинiв. 8. Вiдкликання та обрання членiв На-
глядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 
9.  Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства

Прийняті рішення: 1. Обрано Головою зборiв Удовиченка О. С., Секре-
таря зборiв Алексєєнко О. В., лiчильну комiсiю у складi Денисової С. I., 
Заруцької О. С., Алексєєнко О. В. 2. Затверджено звiт Генерального за 
2013 рiк. 3. Затверджено звiт Наглядової ради за 2013 рiк. 4. Затверджено 
звiт ревiзiйної комiсiї по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2013 рiк. 5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 
2013 р. 6. Прийнято рiшення не розподiляти прибуток, не виплачувати 
дивiденди, в зв’язку з вiдсутнiстю прибутку, затвердити запропонований 
порядок покриття збиткiв за 2013 рiк за рахунок надходження обiгових 
коштiв в 2014 роцi. 7. Прийнято рiшення про затвердження плану 
дiяльностi Товариства на 2014 рiк та про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року 8. Продо-
вжено вiдповiдно до Статуту (на 3 роки) повноваження членiв Наглядової 
ради Оленiча В. В., Мещанiної П. М. та Новiкової С. Г. 9. Продовжено 
вiдповiдно до Статуту (на 3 роки) повноваження ревiзора ТОВ «Рiалто».

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6969 6094
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3961 3365
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5 5
Сумарна дебіторська заборгованість 753 879
Грошові кошти та їх еквіваленти 240 109
Власний капітал 1398 2044
Статутний капітал 3525 3525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2260 -1614
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2031 2111
Поточні зобов'язання і забезпечення 3540 1939
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-9641.79 -8208.96

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 67 67
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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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 «По-
лонський комбiнат хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00952427
3. Місцезнаходження: 30500, м. Полонне, вул. Залiзнична, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (03843) 3-18-31 (03843) 3-00-81
5. Електронна поштова адреса: ntorgonskaya@agramanta.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://polonkhp.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв 22.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Бондарчук Юрiй 
Вiкторович (паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 22.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Омельченко Євген 
Вячеславович (паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду Голо-
ва Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

Рiшення про обрання Членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв 22.04.2015 р., рiшення про обрання Головою Наглядо-
вої ради прийнято Наглядовою радою 22.04.2015. Обрання посадової осо-
би виконано на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. Бон-
дарчук Юрiй Вiкторович (паспорт: серiя номер виданий р. ) обрано на 
посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», директор. Розмiр 

пакетаакцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
23.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв. Бiлойван Сергiй Анатолiйович (паспорт: серiя номер вида-
ний р. ) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiхп'яти рокiв: ПрАТ «КМПГ Аудит», ауди-
тор; ТОВ «Сiльгосп-продукт», керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту; 
ТОВ  «Кернел-Трейд», керiвник служби навчання та органiзацiйного розви-
тку; ТОВ «Сiльгосп-продукт», фiнансовий директор. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
22.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв. Страхар Олег Володимирович (паспорт: серiя номер вида-
ний р. ) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Рокитнянський цукро-
вий завод», генеральний директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 22.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Страхар Олег 
Володимирович (паспорт: серiя номер виданий р. ), яка займала посаду 
Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк.

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

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

Директор  Селюченко Юрiй Васильович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ 
ДIМ «ОДЕСА», 02470158, 65091 
Одеська область Приморський 
район м. Одеса вул. Колонтаїв-
ська, буд. 24, (048) 732-40-61

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

21.04.2015

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

www.vdodesa.pjsc.od.ua

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

АКФ «ГРАНТЬЕ, 21026423

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

11.04.2014 року. Кворум 67.02 %. Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення 

про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та його затверджен-
ня.

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу То-
вариства за 2013 рiк та його затвердження.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2013 роцi та його 
затвердження.

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, 
звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства.

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством.

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.

10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  1941  1992
Основні засоби (за залишковою вартістю)  589  658
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  515  204
Сумарна дебіторська заборгованість  795  968
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  118
Власний капітал  1908  1929
Статутний капітал  33  33
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 1875  1896

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  33  63
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -1.10057120 -10.37681460

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

 -1.10057120 -10.37681460

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  19081  19081
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ____________ Сваволя Валерiй Петрович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «ОДЕСА»
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Повідомлення про виникнення особливої емітента (для опублікування)
І. Загальні відомості 1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЮКIВСЬКЕ 
АВТОПIДПРИЄМСТВО - 17445» ЄДРПОУ 05524742 Місцезна-
ходження 15400, м. Корюкiвка Чернiгiвської обл., пров. Кiрова, буд. 18 
Тел(04657) 2-12-06 факс 2-15-33 Електронна адреса koratp@mail.ru Адре-
са в Інтернет, яка використовується для розкриття www.atp17445pat.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. Повноваження Члена Наглядової ради Хомко 

Сергiй Павлович (НК 465722 03.02.1998 Корюкiвським РВ 
УМВСУвЧернiгiвськiй обл) припинено 17.04.15 згiдно рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв (далі ЗЗА) (протокол №1 вiд 17.04.15) у зв'язку з 
закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi Члена Нагля-
дової ради ПАТ перебував 3р Володiє 0,26% статутного капiталу емiтента. 
Повноваження Голови Наглядової ради Мороз Свiтлана Володимирiвна 
(НК 703506 28.12.1999 Корюкiвським РВ УМВСУ в Чернiгiвськiй обл) при-
пинено 17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол №1 вiд 17.04.15) у зв'язку з 
закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi Члена Нагля-
дової ради ПАТ перебувала 3р Володiє 17,37% статутного капiталу. Повно-
важення Члена Наглядової ради Грукало Тетяна Петрiвна (НМ 055225 
31.05.02 Корюкiвським РВУМВСУвЧернiгiвськiй обл) припинено 17.04.15 
згiдно ЗЗА (протокол № 1 вiд 17.04.15) у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. 
На посадi Члена Наглядової ради ПАТ перебував 3р. Володiє 0,35% статут-

ного капiталу. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягалась.

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Мороз Свiтлана 
Володимирiвна (НК 703506 28.12.1999 Корюкiвським РВ УМВСУвЧернiгiвськiй 
обл) 17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол № 1 вiд 17.04.15 на посаду члена На-
глядової ради) та на посаду Голови Наглядової ради згiдно рiшення На-
глядової ради (протокол вiд 17.04.15) у зв'язку з вакантнiстю посади на 
термiн 3 р. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi 
та посадовi злочини не притягалась. Попереднi посади за 5р: Голова На-
глядової ради, 1 заст.Голови правлiння, нач.планового вiддiлу . Володiє 
часткою 17,37%статутного капiталу. Обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Хомко Сергiй Павлович (НК 465722 03.02.1998 Корюкiвським РВУМВ-
СУ в Чернiгiвськiй обл) 17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол № 1 вiд 17.04.15) у 
зв'язку з вакантнiстю посади на термiн 3р. Посадова особа до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. 
Попереднi посади за 5 р: Член Наглядової ради ПАТ, зав.магазином. 
Володiє часткою 0,26% статутного капiталу. Обрано на посаду Члена На-
глядової ради Грукало Тетяна Петрiвна (НМ 055225 31.05.2002 Корюкiвським 
РВУМВСУ в Чернiгiвськiй обл.) 17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол № 1 вiд 
17.04.2015) у зв'язку з вакантнiстю посади на термiн 3 р. Посадова особа 
до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не при-
тягалась. Попереднi посади за 5 р: Член Наглядової ради ПАТ, секретар. 
Володiє часткою 0,35%статутного капiталу емітента.

III. Підпис Директор Коломiйчук А.Н. підтверджує достовірність цієї 
інформації, та визнає, що несе відповідальність згідно законодавства. 
20.04.15

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЖМІЇВСЬКЕ», 00846122, вул. Дзержинського, 
буд. 5, с. Жмiївка, Iванкiвський р-н, Київська, 07230, (04591) 21-2-46

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00846122.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656

5. Інформація про загальні збори: 29.04.2014, чергові. Порядок денний: 
1. Обрання членів Лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря зборів, 
прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Роз-
гляд звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, 
прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ре-
візійної комісії за 2013 рік. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахіванням 
вимог, передбачених законом. 5 Про попереднє схвалення значних право-
чинів, які будуть вчинятись Товариством. 6. Переобрання органів Товари-
ства. Інші пропозициї до переліку питань до порядку денного не надходи-
ли.

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

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

звітний попередній
Усього активів 3685 3827
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2548 2537
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 292 455
Сумарна дебіторська заборгованість 95 102
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 2
Власний капітал 2657 2570
Статутний капітал 2602 2602
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 55 -32
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1028 1257
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.) 10406532 10406532
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237», 
23239330, Київська, Бородянський, 07800, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 
88 (04477) 5-69-94.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://atp13237.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ЮВМ–аудит», 20587317.

5. Інформація про загальні збори: Загальні збори у звітному періоді не 
проводились.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15563 15201

Основні засоби (за залишковою вартістю) 10581 11074
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 157 87
Власний капітал 723 624
Статутний капітал 1195 1195
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1590 -1689

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 -1
Поточні зобов'язання і забезпечення 14840 14578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.02 0.02

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

0.02 0.02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4778730 4778730
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

100

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТАРО-КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР»

(код 00292215) інформує, що в повідомленні про розкриття тексту річ-
ної інформації, яке було опубліковане в Бюлетені «Відомості НКЦПФР»  
№ 75 від 21.04.2015р., слід читати:

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

21.04.2015

Голова правління
ПрАТ «Старо-Кримський кар`єр»                                 Д.Л. Булава

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС", 
13525951 м. Київ , Голосiївський, 
03187, м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 
тел.: (044) 596-95-17,

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

20.04.2015

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

skfenix.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ 

IНДАСТРI»
Річна інформація емітентів,  

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «IНТЕРКОРН 
КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI», 
код за ЄДРПОУ 32616426, 49022, 
м. Дніпропетровськ,  
вул. Маршала Малиновського, 
буд. 120, телефон:  
(0562) 31-22-90

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

21.04.2015

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

http://32616426.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
МIЖНАРОДНИЙ ТЕНIСНИЙ ЦЕНТР  

«ТАС-ТЕНIС ЦЕНТР»
Річна інформація емітентів,  

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО МIЖНАРОДНИЙ ТЕНIСНИЙ 
ЦЕНТР «ТАС-ТЕНIС ЦЕНТР», код за 
ЄДРПОУ 23375702, 52005, Дніпропе-
тровська область, Днiпропетровський 
район, смт. Ювiлейне, вул. Теплична, 
буд. 27 С, телефон (0562) 376-12-78

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

23.04.2015

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

http://23375702.smida.gov.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО-
КАНАДСЬКЕ СПIЛЬНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТОРОНТО-КИЇВ", 
14302294 Голосiївський, 03150, м. Київ,  
вул. Червоноармiйська, 100 (044) 495–85-10,

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

22.04.2015

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

http://14302294.smida.gov.ua/ 

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

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОРХІДЕЯ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акціонерне товариство  
« Орхідея », код за ЄДРПОУ 
19032729, Бессарабська площа, 2, 
м.Київ, 01004, 044-235-12-09

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

21.04.2015

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

www.оrсhidaya.emit.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 

МАТЕРIАЛIВ»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮ-
ВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ», 00291411, 
65031 Одеська область Малиновський 
р-н м. Одеса Ленiнгралське шосе буд. 5, 
(048) 738-69-30

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

 22.04.2015 

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

ozom.od.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

10.04.2015 року 
Шановні акціонери!

10 квітня 2015 року відбулися загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГА-
ЛИЧИНА».

У відповідності до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» повідомляємо Вас про підсумки голосування на загальних зборах То-
вариства:

По першому питанню порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 

голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропози-
цій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

- Затвердити умови Договору № 16 від 26.02.2015 року про надання по-
слуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення за-
гальних зборів акціонерів, призначених на 10.04.2015 р., щодо виконання 
повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «УКРНАФТОГАЗ» та ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».

- Обрати з числа працівників ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФ-
ТОГАЗ» наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Буренок Андрій Вадимович;
- член лічильної комісії – Шутенко Анна Михайлівна;
- член лічильної комісії – Колюпанов Юрій Володимирович.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  

прийнятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 10.04.2015 року реєстраційної комісії про підсумки 

голосування).
По другому питанню порядку денного:
«Обрання Голови загальних зборів акціонерів»
- Обрати головою загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина 

Євгеновича.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  

прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 1 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По третьому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів»
- Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:
- надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.;
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 

з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені 
у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються се-
кретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника 
акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 
голосування;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з 

розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних 
зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду 
без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку 
денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загаль-
них зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосуван-
ня по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах 
не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду 
без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозиці-
єю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шля-
хом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу то-
вариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про 
припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприй-
няття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу 
товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж 
самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голо-
сування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку ре-
гламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додат-
кового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. 
Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку 
денного, на загальних зборах не проводиться;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення 
про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 
тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у 
ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція 
про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є го-
лосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкри-
того голосування без використання бюлетенів для голосування;

- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду 
окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціа-
торів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загаль-
них зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція 
вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання по-
рядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без ви-
користання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте. 
(Протокол № 2 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По четвертому питанню порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»
- Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Бущак Наталію 

Михайлівну.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  

прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По п’ятому питанню порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Правління Товариства»

- Затвердити звіт Правління ВАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році.

- Роботу Правління ВАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» в 2014 році визнати задо-

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
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вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 4 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По шостому питанню порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльнос-

ті в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Нагля-
дової ради»

- Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» про резуль-
тати діяльності в 2014 році.

- Роботу Наглядової ради ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» в 2014 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 5 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По сьомому питанню порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

- Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» 
про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «НПК – 
ГАЛИЧИНА» у 2014 році.

- Роботу Ревізійної ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» у 2014 році визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 6 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По восьмому питанню порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік»
- Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) ВАТ «НПК – ГАЛИЧИ-

НА» станом на 31.12.2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід) за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 
2014 рік, Звіт про власний капітал за 2014 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 7 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).

По дев’ятому питанню порядку денного:
«Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за 

підсумками роботи в 2014 році»
- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році ВАТ «НПК – 

ГАЛИЧИНА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 
72 569 769,71 грн.

- Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв’язку з його від-
сутністю.

- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

- Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити за-
ходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 8 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По десятому питанню порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 

рік»
- Основні напрями діяльності ВАТ «НПК - ГАЛИЧИНА» на 2015 рік (план 

діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  

прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 9 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По одинадцятому питанню порядку денного:
«Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНО-

ГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМП-
ЛЕКС – ГАЛИЧИНА»»

- Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (скороче-
не найменування ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (скороче-
не найменування ПАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»).

- Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені 
законодавством дії у зв’язку із проведенням зміни найменування Товари-
ства.

- Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» є чинним 
з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ. 

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, при-
йнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 10 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування). 
По дванадцятому питанню порядку денного:
«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 

Статуту в новій редакції»
- Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО акціонерного товариства 

«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» в новій редакції, внести 
та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
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- приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

- прийнятим рішенням про зміну найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМП-
ЛЕКС – ГАЛИЧИНА» в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів 
акціонерів від 10.04.2015 р.

- Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представ-
ника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установле-
ному законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в 
новій редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Това-
риства 10.04.2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 11 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По тринадцятому питанню порядку денного:
«Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність ор-

ганів управління та контролю Товариства»
- З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редак-

ції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2015 р., 
вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують 
діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»; 

- «Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИС-ТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

- «Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИ-СТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

- «Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».

- У зв’язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товари-
ства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», 
затвердити Положення, що регламентують діяльність органів управління та 
контролю Товариства, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»; 

- «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИС-ТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

- «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИ-СТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»;

- «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»,

 та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата 
проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвер-
дженій рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2015 р.

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що 
регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, за-
тверджених рішенням загальних зборів акціонерів 10.04.2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 12 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По чотирнадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства»
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних збо-

рів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних збо-

рів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства 

такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загаль-
них зборах акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 13 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По п’ятнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
- Обрати з 10.04.2015 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ ПІБ
1 Ржевський Павло Миколайович
2 Дорош Ганна Анатоліївна
3 Копіна Олена Михайлівна
4 Гнатюк Олександр Віталійович
5 Прислонський Володимир Володимирович

Підсумки голосування:
№ 
з/п

ПІБ кандидата кількість 
набраних 
голосів

результат 
проведеного 
голосування

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
1 Ржевський Павло Миколайович 634 964 922 обрання до складу
2 Дорош Ганна Анатоліївна 634 964 922 обрання до складу
3 Копіна Олена Михайлівна 634 964 922 обрання до складу
4 Гнатюк Олександр Віталійович 634 964 922 обрання до складу
5 Прислонський Володимир Володи-

мирович
634 964 922 обрання до складу

6 Палівода Антон Олегович 0 не обраний до 
складу

7 Тартинських Олексій Миколайович 0 не обраний до 
складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що 
беруть участь у голосуванні

3 174 824 610

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 0

(Протокол № 14 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-
сування).

По шістнадцятому питанню порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами На-
глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами Наглядової ради»

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законо-
давством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори 
між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради 
Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, при-
йнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 15 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По сімнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства з чис-

ла обраних членів Наглядової ради Товариства»
- Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних 

членів Наглядової ради Товариства пана Ржевського Павла Миколайовича.
- Повноваження пана Ржевського Павла Миколайовича на посаді Голови 

Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загаль-
ними зборами акціонерів Товариства 10.04.2015 р.
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- Обрати на посаду Секретаря Наглядової ради Товариства з числа 
обраних членів Наглядової ради Товариства пані Дорош Ганну Анатолі-
ївну.

- Повноваження пані Дорош Ганни Анатоліївни на посаді Секретаря На-
глядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними 
зборами акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 16 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По вісімнадцятому питанню порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Ревізійної комісії Товариства»
- Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних збо-

рів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних збо-

рів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства 
такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загаль-
них зборах акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 17 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По дев’ятнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

- Обрати з 10.04.2015 р. членами Ревізійної комісії Товариства:
№ ПІБ
1 Борисенко Ігор Вікторович
2 Мартиненко Тамара Станіславівна
3 Хапатько Сергій Георгійович

Підсумки голосування:
№ 
з/п

ПІБ кандидата кількість 
набраних 
голосів

результат 
проведеного 
голосування

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
1 Борисенко Ігор Вікторович 634 964 922 обрання до складу
2 Мартиненко Тамара Станіславівна 634 964 922 обрання до складу
3 Хапатько Сергій Георгійович 634 964 922 обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що 
беруть участь у голосуванні

1 904 894 766

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 0

(Протокол № 18 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-
сування).

По двадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних 

членів Ревізійної комісії Товариства»
- Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних 

членів Ревізійної комісії Товариства пана Борисенко Ігоря Вікторовича.
- Повноваження пана Борисенка Ігоря Вікторовича на посаді Голови Ре-

візійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальни-
ми зборами акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму,  
прийнятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

634 964 922 Голосів 100 %

Голосувало «За» 634 964 922 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування 

0 Голосів 0 %

Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 19 від 10.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНДУСТРIАЛЬНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 32920354
3. Місцезнаходження: 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги,65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-73-20 (044) 593-73-13
5. Електронна поштова адреса: info@industrials.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриттяінформації: http:// www.industrials.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що 

вiдбулись 21 квiтня 2015 року, достроково припинено повноваження:
1) Голови Наглядової ради Товариства Тiгiпка Сергiя Леонiдовича, який 

перебував на посадi Голови Наглядової ради з 16 лютого 2015 року.  
Тiгiпко С.Л. володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 20790000,00 грн., що 
становить частку в розмiрi 99% в статутному капiталi Товариства. Не суди-
мий.

2) Члена Наглядової ради Товариства Попенка Сергiя Павловича, який 
перебував на посадi Члена Наглядової ради з 16 лютого 2015 року. Попен-
ко С.П. не володiє акцiями Товариства та часткою в статутному капiталi 
Товариства. Не судимий.

3) Члена Наглядової ради Товариства Бiлонога Олексiя Вiкторовича, 
який перебував на посадi Члена Наглядової ради з 16 лютого 2015 року. 
Бiлоног О.В. не володiє акцiями Товариства та часткою в статутному 
капiталi Товариства. Не судимий.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 
21 квiтня 2015 року:

1) Попенка Сергiя Павловича обрано Головою Наглядової ради Товари-
ства на строк три роки. Попенко С.П. не володiє акцiями Товариства. Не 
судимий. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Протягом 
останнiх п'яти рокiв займав наступнi посади: з 26.09.2013р.по сьогоднiшнiй 
день - ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв; з 01.03.2011р. по 
25.09.2013р.- ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Директорiв; з 13.10.2008р. по 
28.02.2011р. - Голова Ради Директорiв ТОВ «IФГ «ТАС».

2) Бiлонога Олексiя Вiкторовича обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Товариства строком на три роки. Бiлоног О.В. не володiє акцiями То-
вариства. Не судимий. Не володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства. Протягом останнiх п'яти рокiв Бiлоног О.В. займав наступнi посади: з 
01.10.2013р.по сьогоднiшнiй день ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридич-
них питань; з 01.03.2011р. по 30.09.2013р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з 
юридичних питань; з 13.10.2008р. по 28.02.2011р. -ТОВ «IФГ «ТАС», Дирек-
тор з юридичних питань.

3) Зiнкевич Вiкторiю Вiталiївну обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Товариства строком на три роки. Зiнкевич В.В. не володiє акцiями 
Товариства. Не судима. Не володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства. Протягом останнiх п’яти рокiв Зiнкевич В.В. займала наступнi посади: 
з 01.10.2013р. по сьогоднiшнiй день - юрист ТОВ «ГРУПА ТАС» та за 
сумiсництвом Директор ТОВ «ТРЕНД АЛЬЯНС»; з 12.06.2012р. по 
30.09.2013р. - юрист ТОВ «ТАС ГРУП»; з 2008 р. по 2012 р. – студентка 
Нацiонального авiацiйного унiверситету.

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

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

Голова Правлiння Кравцова Свiтлана Борисiвна, 22.04.2015 р. 
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС", 
13677276, вул. Закревського 22,  
м. Київ, Деснянський, 02660, 
(044) 548-08-73

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

http://13677276.smida.gov.ua

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

Аудиторська фірма товариство з 
обмеженою відповідальністю 
«БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"», 
30373906

5. 
Інфор-
мація 
про 
загаль-
ні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2014 
року. Кворум зборів: 99,627% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання Секретаря Загальних зборів.
2. Процедурні питання проведення Загальних зборів.
3. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної 
комісії. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Голови Правління Товариства.
6. Розгляд висновку аудитора за результатами перевірки 
річної звітності.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 
2014 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товари-
ства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: немає.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборів: немає.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати секретарем Зборів Олефіренко Ганну Костянти-
нівну.
2. Встановити, що для доповідей з питань порядку денного 
надається до 20 хвилин, на питання та відповіді до  
5 хвилин відповідно.
3. Припинити повноваження членів Лічильної комісії 
Дмитрієвої Олени Миколаївни, Костенко Ольги Петрівни та 
Нєпосєдової Світлани Дмитрівни. Обрати членами Лічиль-
ної комісії: Дмитрієву Олену Миколаївну, Зибюк Катерину 
Володимирівну, Кабанець Юлію Миколаївну.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
5. Прийняти до уваги звіт Голови Правління Товариства.
6. Прийняти до уваги Аудиторський висновок (звіт незалеж-
ного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Де Корт і Стіман» щодо фінансової 
звітності Товариства за 12 місяців 2013 року від 17 березня 
2014 року
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік складений 
за Міжнародними стандартами фінансового обліку у складі: 
Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух 
грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до 
річної фінансової звітності.
8. Непокритий збиток покрити за рахунок прибутку наступ-
них періодів. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
9. Визначити основним напрямом діяльності Товариства в 
2014 році: здавання в оренду власного нерухомого майна.
10. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть 
укладатися Товариством протягом не більше одного року з 
дати прийняття цього рішення, а саме: договори щодо 
отримання позик, кредитів за кредитними договорами з 
банками, 

гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох 
пов’язаних договорів не перевищить 10 000 000 (десять 
мільйонів) гривень;  договори про здавання в оренду 
приміщень Товариства, гранична сукупна вартість яких не 
перевищить 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; 
договір генерального підряду з додатками, на виконання 
робіт за рік, гранична сукупна вартість якого не перевищить 
15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень. Доручити 
Наглядовій раді попередньо розглядати питання про 
укладення Головою Правління вказаних значних правочинів 
та додатків до них.
Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів

11.11.1111 11.11.1111 11.11.1111 11.11.1111

Дата виплати 
дивідендів

11.11.1111 11.11.1111 11.11.1111 11.11.1111

Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 
рішення про виплату дивідендів загальними 
зборами не приймалось.
Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів: д/н.
Дата початку виплати дивідендів:  д/н.
Розмір виплати дивідендів:  д/н.
Порядок виплати дивідендів:  д/н.
Строк виплати дивідендів:  д/н.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 57353 53023
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14330 14151
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 114
Сумарна дебіторська заборгованість 1436 2821
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 13
Власний капітал 6399 20698
Статутний капітал 38100 38100
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-31719 -17420

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1433 16102
Поточні зобов'язання і забезпечення 49521 16223
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,19 0,08

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

-0,19 0,08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 76200000 76200000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номі-
нальна вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу  

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС”
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 

«Івано-Франківськцемент»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292988
3. Місцезнаходження: 77422, с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-

Франківська область 
4. Міжміський код, телефон, факс: (0342)58-37-12, 58-37-64.
5. Електронна поштова адреса:office@ifcem.if.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ifcem.if.ua
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2.Текст повідомлення:
Рiшенням наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент» (протокол 

№72 вiд 17.04.2015р.) відкликано із займаної посади з 17.04.2015р. від-
повідно до поданої заяви члена правління Товариства Лютого Василя 
Івановича (паспорт серiя СС №199634, виданий Івано-Франківським 
МУВС МВС в Івано-Франківській області) 14.02.1997 року). На данiй 
посадi перебував 1 рік. Володіє часткою у статутному капiталi емiтента 

в розмірі 0,00008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Рiшенням наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент» (протокол 
№72 вiд 17.04.2015р.) обрано з 17.04.2015р. на строк 2 роки 3 місяці 
членом правління Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ 
№023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Івано-Франківській 
області 22.02.2001 року). Часткою у статутному капiталi емiтента не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
До призначення останні 5 років займав посаду начальника комерційного 
відділу ПАТ «Івано-Франківськцемент».

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Iвано-
Франкiвськцемент» (протокол зборiв №22 вiд 21.04.2015р.) обрано з 
21.04.2015р. на строк до 27.12.2015р. членом наглядової ради ПАТ 
«Івано-Франківськцемент» Лютого Василя Івановича (паспорт серiя СС 
№199634, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській 
області) 14.02.1997 року). Володіє часткою у статутному капiталi 
емiтента в розмірі 0,00008%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. До призначення останні 5 років займав посаду 
члена правління ПАТ «Івано-Франківськцемент».

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

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

Голова правління  Круць Микола Федорович. 
22.04.2015р.

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 
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИ-
НОБУДУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 05786152
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 

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

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

5. Електронна поштова адреса 05786152@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 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 20 квiтня 2015 
року. Обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Фандiй Окса-
ну Леонiдiвну (паспорт АК 727457 Ленiнським РВ УМВС України у 
Днiпропетровськiй обл. 19.11.1999 р.) на пiдставi рiшення Наглядової ради 
Товариства вiд 20.04.2015 р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 
20.04.2015 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 протягом 
останнiх п’яти рокiв: спецiалiст з ведення реєстрiв власникiв iменних ЦП.

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 Потiшман Дмитро Йосифович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «IНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI»

2. Код за ЄДРПОУ 32616426
3. Місцезнаходження 49022, м. Днiпропетровськ, вул. 

Маршала Малиновського, буд. 120
4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 31-22-90
5. Електронна поштова адреса secretary@intercorn.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://32616426.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Акцiонером ПрАТ «IНТЕРКОРН», який володiє 100% акцiй емiтента, 

було прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб емiтента. Дата 
прийняття рiшення - 20.04.2015 р. Зміст рішення: припинення повноважень 
Ревiзора Товариства та обрання Ревізора Товариства.  

Петрицьку Валерію Вікторівну (паспорт АМ 517774, виданий 24.12.2001 
Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) відкликано з по-
сади Ревізора Товариства. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну, на 
який було обрано особу на дану посаду. Петрицька В.В. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Петрицька В.В. пере-
бувала на посадi 2 (два) роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє.

На посаду Ревізора обрано Петрицьку Валерію Вікторівну (паспорт АМ 
517774, виданий 24.12.2001 Ленiнським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi) строком на 2 (два) роки. Iншi посади, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ПрАТ «IНТЕРКОРН», 
Ревiзор ПрАТ «IНТЕРКОРН». Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор Козловський Iгор Олегович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2015

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Вирiвське хлiбоприймальне 
пiдприємство», код за ЄДРПОУ 
05387446, вул.Привокзальна, буд. 5, 
с.Бiлани, р-н.Бiлопiльський, 
Сумська область, 41851, Україна, 
(05443) 9-52-70

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

22.04.2014

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

www.vhpp.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська компанія 
«АВЕРС», код за ЄДРПОУ 
35742424

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 80,61% до загальної кількості голосів. Перелiк питань порядку 
денного

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності 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 та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-

чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 
Товариством таких правочинів. 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

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

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку ден-
ного рішення прийняті.

6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-
лись. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 91336 86574
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

71447 19810

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 399 1772
Сумарна дебіторська заборгованість 18922 13473
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 6237 6234
Статутний капітал 615 615
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3574 -4386
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2624 2728
Поточні зобов’язання і забезпечення 82475 77612
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 -0,94

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

0 -0,94

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2459604 2459604
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВИРIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

повідомляє про чергові загальні збори акціонерів товариства, які відбу-
дуться 27 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хре-
щатик, 19-А.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 до 10.45 год. 27.04.2015 р. за 
місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визна-

чення способу голосування та порядку підрахунку голосів на загальних зборах.
2. Про підтвердження повноважень Директора Товариства та затвер-

дження трудового контракту з Директором Товариства.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Розгляд питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Для реєстрації учасники зборів повинні надати документи, що підтвер-

джують їх повноваження згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до річних 

загальних зборів акціонерів можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, 19-А. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами: Коц Ю.О. Телефон для довідок: +38 044 238 56 50.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 9000 8350

Нематеріальні активи 2 1
Основні засоби 668 647
Фінансові інвестиції 2 2
Виробничі запаси 1563 1625
Незавершене виробництво 157 103
Готова продукція 28 28
Товари 176 139
Сумарна дебіторська заборгованість 4909 2306
Грошові кошти та їх еквіваленти 811 2068
Інші оборотні активи 269 330
Статутний капітал 20 20
Резервний капітал 646 646
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

6983 6794

Поточні зобов’язання 1271 890
Чистий прибуток (збиток) 189 284
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

35 37

Директор ПрАТ «КОТС»  Ковтуцький В.Є.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»
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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

Публічне акціонерне товари-
ство «ОКСІ БАНК», 
09306278, Газова,17, м. Львів, 
Галицький, Львiвська область, 
79058, Україна, 
(032)2323735

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

22.04.2015

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

www.okcibank.com.ua/pro-bank/
zvitnist

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

Товаритсво з обмеженою відпо-
відальністю «БДО», 20197074

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 10.04.2014 
року. Кворум зборів: 83,15% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово-господарську 
діяльність у 2013р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2013р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та 
висновку Ревізійної комісії по фінансово-господарській 
діяльності та балансу ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Аудиторсько-
го висновку про повноту та достовірність річної звітності 
ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2013 рік. 
6. Затвердження фінансових результатів роботи ПАТ «ОКСІ 
БАНК» за 2013р. та розподіл прибутку. 
7. Оцінка роботи Правління, Спостережної ради та 
Ревізійної комісії.
8. Розгляд питання про основні напрямки роботи ПАТ «ОКСІ 
БАНК» на 2014 рік, розгляд пропозицій Правління та 
Спостережної ради.
Пропозиції до переліку питань порядку денного не надава-
лись.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати секретарем зборів Яремцьо В.І. 
Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський 
Ю. Е., Мельникович М. В.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити звіт Правління ПАТ «ОКСІ БАНК» про фінансово 
- господарську діяльність Банку за 2013 рік 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК» за 
2013р. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити Висновок Ревізійної комісії по перевірці 
фінансово-господарській діяльності банку за 2013 рік
ПО П»ЯТОМУ ПИТАННЮ:
1. Прийняти до відома Висновок незалежних аудиторів ТОВ 
«БДО» від 04.04.2014 р., який підтверджує, що річна 
фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, 
відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 
2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів 
за рік, що закінчився на вказану дату, у відповідності до 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (Додаток 
№4).
2. Правлінню Банку, врахувати зауваження незалежних 
аудиторів, протягом 2014 року покращити співвідношення 
активів і зобов’язань Банку за строками їх погашення та 
якість формування резервів за кредитними ризиками. 
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:
1. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ОКСІ БАНК»  
за 2013 рік. 
2. Розподілити прибуток ПАТ «ОКСІ БАНК» за 2013р., який 
зазначений у бухгалтерській звітності, що підготовлена 
Банком у відповідності до вимог українського законодавства 
в розмірі 714 375,24 грн., наступним чином:
2.1. на формування резервного фонду скерувати 35 718,77 
грн. (5% прибутку),
2.2. залишити у розпорядженні ПАТ «ОКСІ БАНК» кошти у 
розмірі 678 656,47 грн.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:
Роботу Правління, Спостережної ради Банку та Ревізійної 
комісії в 2013 році визнати задовільною.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити основні (стратегічні) напрямки роботи Банку на 
2014 рік.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному періоді не виплачу-
вались

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

 Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 617942 417355
Грошові кошти та їх еквіваленти 183752 80300
Кошти в інших банках 33766 37876
Кредити та заборгованість клієнтів 362750 266449
Усього зобов’язань 487452 288140
Кошти банків 125685 51508
Кошти клієнтів 359743 235686
Усього власного капіталу 
та частка меншості

130490 129215

Статутний капітал 120000 120000
Чистий прибуток/(збиток) 1275 492
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛIТОПИС 
I КО», 03086255, 65005 Одеська 
область м. Одеса вул. Бабеля  
буд. 53 - А, (048) 714-53-80

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

20.04.2015

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

03086255.sc-ua.com

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 РІК
тентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів  а також 
приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БУДIВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №26 
«ОДЕСБУД», 31769002, 65045 Одеська 
область Приморський м. Одеса  
вул. Тираспольська, буд. 5, (048) 7252221

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

 20.04.2015

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

31769002.sc-ua.com
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

Організаційно – правова форма емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05529900
Місцезнаходження емітента - 65026, м. Одеса, Митна площа буд. 1-Б
Міський код, телефон та факс емітента - (048) 722-30-59, 729-32-93
Електронна поштова адреса емітента – odportcold@stream.com.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

21.04.2015р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://odportcold.pat.ua/
2. Текст повідомлення
У зв’язку із поданою заявою від Кушнiр О.М. про звільнення з посади 

Голови правління ПАТ «Одеський портовий холодильник» за власним ба-
жанням, Наглядовою радою ПАТ «Одеський портовий холодильник» (про-
токол № б/н від 20.04.2015 року) , прийнято рішення: 

- звільнити з 20.04.2015р., з посади Голови правлiння Кушнiр Олексан-
дра Миколайовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Голови правлiння 
з 03.11.2004р. по 20.04.2015р.

- призначити з 21.04.2015р. на посаду Голови правлiння Тітову Тетяну 
Ярославівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Особу призначено строком на 3 роки. Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: генеральний директор ТОВ «Телерадіоком-
панія «Вікка». 

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

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

Голова правління ________ ТітоваТ.Я.
М.П.                                            21.04.2015р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ», 00955242, 67240 
Одеська область Iванiвський смт. Петрiвка вул. Карла Маркса, 8,  
(04854) 2-30-83

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:  20 04.2015 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00955242.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАУДИТ», 36921215

5. Інформація про загальні збори: У звітному році збори акціонерів не 
проводились

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

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4109.9  4427.9
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 

3646.2  3950.5

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси 379.3  386.6
Сумарна дебіторська заборгованість 139.1  117.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 4.6  17.2
Власний капітал  758.9  1281.3
Статутний капітал  2024.7  2024.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -5856.1  -5333.7
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  3351.0  3146.6
Чистий прибуток (збиток)  -522.4  -805.6

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРЦИЗЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД», 00451866, 68400 
Одеська область Арцизький р-н м. Арциз 
пров. Заводський буд. 18, (04845) 31562

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

20.04.2015

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

00451866.sc-ua.com

Річна інформація ПАТ за 2014 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»

ЄДРПОУ 03351734. Адреса Полтавська обл. м.Кременчук пров.Героїв 
Бреста,46, тлф 0536776721. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 21.04.15. 
Веб-сторінка, на який розміщено РІ: kgaz.com.ua. ТОВ АФ «БізнесЕксперт-
Аудит», 21662805. Чергові загальні збори вiдбулися 18.04.14. Кворум 97,2%. 
Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт правління про результати 
фін-госп діяльності за 2013р. та затвердження основних напрямків діяльності 
на 2014р. 3.Звіт НР за 2013р. 4.Звіт РК за 2013р., висновки РК по балансу за 
2013р. 5.Затвердження річного звіту, балансу за 2013р. 6.Затвердження роз-
поділу прибутку за 2013р., спрямування 30% чистого прибутку на виплату ди-
відендів, строку та порядку виплати дивідендів, планового розподілу прибутку 
за 2014р. 7.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. За ініціати-
вою акціонера, який володіє більше 5% акцій, прядок денний доповнений пи-
таннями: 8.Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2014р. заходів 
в економічній діяльності. 9.Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» 
в 201 4р. інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому 

порядку НКРЕ України. 10.Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» 
в 2014р. заходів у соціальній діяльності. 11.Про забезпечення виконання ПАТ 
«Кременчукгаз» в 2014р. заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів 
газу. 12.Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2014р. заходів у 
природоохоронній діяльності. 13.Про забезпечення виконання ПАТ «Кремен-
чукгаз» в 2014р. заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження 
майном. 14.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.  
15.Обрання голови та членів Наглядової ради. 16.Затвердження умов догово-
рів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради та визначення особи, 
яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів 
(контрактів). Всі питання розглянуті, рішення прийняті. На виплату дивідендів 
направлено 70% прибутку за 2013р. (4564тис.грн.). Основні показники фін-
госп діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 126046/126975. Основні 
засоби 77027/64081. Довгострокові фінінвестиції 0/29. Запаси 2596/1637. Су-
марна дбт заборгованість 42182/35030. Грошові кошти 2616/24708. Власний 
капітал 12597/9764. Статутний капітал 1063/1063. Нерозподілений прибуток 
11268/8435. Довгострокові зобов'язання 13200/10212. Поточні 
зобов'язання 100249/106999. Прибуток на одну акцію (грн.) 0,34/0,31. Серед-
ньорічна кількість акцій 21252000/21252000.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІНВЕСТ-2»

Річна інформація  
емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ-2», 01269550,  
вул. Стрiлецька, 4-6, м. Київ, Шевченкiвський, 01025,  
(044) 407-27-20, 407-61-55.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
21.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: 01269550.infosite.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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код ЄДРПОУ 02798976, повідомляє про проведення річних загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 року о 13.00 за адресою: 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Келеберда, пров. Рибацький, 
буд. 22, кімн. №1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Перший 

регіональний фондовий дім» на виконання функцій лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2014 р. і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р. та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду 
звіту.

5. Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності та 

розподілу прибутку і вирішення питання про виплату дивідендів за 2014 р.
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про по-

переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дня проведення Зборів акціонерів.

8. Припинення повноважень ревізійної комісії.
9. Обрання ревізійної комісії.

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

 Найменування показника Період
Звітний 2014 р. Попередній 2013 р.

Усього активів 2104 2160
Основні засоби 5874 5874
Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 2095 2151
Сумарна дебіторська заборгованість 67 164
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток -2312 -2034
Власний капітал 1257 1535
Статутний капітал 555 555
Довгострокові зобов’язання 1083 777
Поточні зобов’язання 512 370
Чистий прибуток (збиток) - -408
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11098 11098
Кількість власних акцій, викупле-
них протягом періоду (шт.)

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб)

14 19

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах, 24 година 21 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 12.40. Для участі у зборах при 
собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право участі у 
зборах, засвідчену відповідно чинному законодавству України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком 
денним, у робочі дні з понеділка по четвер: 10.00-12.00 та 13.00-15.00 за міс-
цезнаходженням Товариства (кімната №1). Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного – голова правління Прядко О.В. або 
особа, яка виконує його обов’язки. Довідки за телефоном: 067-532-98-06.

Наглядова рада ПрАТ «Дніпровська Хвиля»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ»,

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік емітента цінних паперів (для 
опублікування)

І. Основні відомості про емітента 1.Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС» Місце-
знаходження: 17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м Остер, вул. 
Фрунзе,103. ЄДРПОУ 00908998 Міжміський код та телефон: (04646)31175. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 09.04.2015р. 3. Адреса сторінки в Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.oster-ats.in.ua. 4. На-
йменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Ки-
ївський аудитор», ЄДРПОУ 33330598. 5. Інформація про загальні збори: 
23.06.2014р. проведено чергові Загальні Збори. Порядок денний: 1. Звiт 
Правлiння ПАТ «Остерський агротехсервiс» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2013р.2. Звiт Наглядової Ради.3. Звiт Ревiзiйної 
Комiсiї.4. Питання перспективи розвитку пiдприємства.5. Затвердження 
рiшень Наглядової Ради.6. Вибори керiвних органiв.Результати їх розгляду: 
Обрано одноголосно Голову Зборiв Данильця I.П., секретарем Заславсько-
го В.Ю., голову лiчильної комiсiї Татарчук П.А., членів лічильної комісії: 
ДанилецьО.I., Заславський Ю.В., 1.Затвердити звiт Правлiння. Роботу 
Правлiння визнати задовiльною. 2. Звiт Наглядової Ради затвердити. 3.Звiт 
Ревiзiйної Комiсiї затвердити.4. Затвердити перспективний план роботи 
пiдприємства на 2014 р. 5. Затвердити рiшення Наглядової Ради за 2013р. 
6. Обрати Наглядову Раду в складi Данилець I.П., Салiвон В.О., Заслав-
ський В.Ю., Баранов В.М. Головою Наглядової Ради обрати Данильця I.П., 
Правлiння в складi: Татарчук П.А., Данилець О.I., Чуча М.В. Головою 
Правлiння затвердити Данильця О.І.,обрати Ревiзiйну Комiсiю в складi: 
Циба I.З., Савчук Л.П., Салiвон Т.О. Головою Ревізійної Комiсiї обрати 
Цибу I.З. По всім питанням голосували одноголосно. Кворум 73.87%. До-

даткові пропозиції не вносилися, позачергові збори не ініціювалися. 6. Ін-
формація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 1329 1197
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1038 1103
Довгострокові фінансові інвестиції 24 24
Запаси 23 23
Сумарна дебіторська заборгованість 111 24
Грошові кошти та їх еквіваленти 133 23
Власний капітал 1305 1184
Статутний капітал 414 414
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1359 -1480
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 24 13
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,073 -0,052

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

0,073 -0,052

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1657760 1657760
Цінні папери, 
викуплені за 
період

загальна номінальна 
вартість

- -

у % від статутного капіталу - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних ЦП за період

-

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНФОРМАЦIЙНЕ АГЕНСТВО «РЕПОРТЕР», 
22448563, 65009 Одеська область Примор-
ський р-н м. Одеса вул. Зоопаркова буд. 25, 
(0482) 219-111

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

22.04.2015

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

www.reporter.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНФОРМАЦIЙНЕ АГЕНТСТВО «РЕПОРТЕР»

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 
«ГIБРИДНИЙ СОНЯШНИК»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13924728
3. Місцезнаходження емітента: 67725, Одеська обл., Білгород-

Дністровський р-н, с. Салгани, Шабська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (050)3571605,  

(04849) 6 0799
5. Електронна поштова адреса емітента: hs@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hs@ucoz.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
Директор Поляков Андрій Іванович - Переобрано на 3 роки
Член наглядової ради Каштанов Олександр Сергійович - Переобрано 

строком на 3 роки
Член наглядової ради Прохода Юлія Леонідівна - Обрано строком на  

3 роки
Член наглядової ради Дабіжа Павло Іванович - Переобрано строком 

на 3 роки
Член ревізійної комісії Лящ Марина Миколаївна - Обрано строком на  

3 роки
Член ревізійної комісії Платонова Олена Федорівна - Обрано строком 

на 3 роки
Член ревізійної комісії Малиновський Сергій Володимирович - Обрано 

строком на 3 роки
Член ревізійної комісії Чумаков Сергій Степанович припинено повно-

важення 
Член ревізійної комісії Басаковська Людмила Олексіївна припинено 

повноваження 
Член ревізійної комісії Єлькін Сергій Вікторович - припинення повно-

важень 
Член наглядової ради Телеганенко Тетяна Михайлівна - припинення 

повноважень 
Директор Поляков Андрiй Iванович підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність 
згідно з законодавством. 23.04.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

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 ТОВА-

РИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ 35591059
3. Місцезнаходження Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 

19/5
4. Міжміський код, телефон та факс (044)585-70-91
5. Електронна поштова адреса info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.globusbank.com.
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 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням засідання чергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КБ 

«ГЛОБУС» №1 від 17.04.2015 р. обрано з 20 квітня 2015 року членом 
Наглядової ради Банку строком повноважень на 3 (три) роки представ-
ника акціонера Бортника Василя Миколайовича.

Бортник Василь Миколайович (згоди на розкриття паспортних даних 
не отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 
не має, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Бортник Василь Миколайович був у складі Ревізійної комісії  
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» з 27.04.2009 р. по 17.04.2015 р.

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

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

Голова Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС»  С.Б. Куріленко, 
21.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕЛЕВIЗIЙНИЙ ЗАВОД «СЛАВУТИЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,телефон: Публічне акціонерне то-
вариство «Телевiзiйний завод «Славутич», 24371637,  
вул. Бориспiльська, 9, м.Київ, Дарницький, 02099, (044) 566-86-52.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет: slav.mbk.biz.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми: ПП Аудиторська Фірма «Сервіс-Аудит», 32205930.  
5. Інформація про загальні збори - чергові. Дата проведення: 25.04.2014 
року. Кворум зборів: 96,701% до загальної кількості голосів. Перелік пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів. 2.3атвердження річного звіту Това-
риства за 2013 рік. 3.Затвердження фінансової звітності Товариства за 
2013 рік. 4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 5.Звіт Нагля-
дової ради Товариства за 2013 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків Това-
риства за 2013 рік. 7.Про відкликання Наглядової ради Товариства. 
8.Про обрання Наглядової ради Товариства. 9.Про відкликання Ревізій-
ної комісії Товариства. 10 .Про обрання Ревізійної комісії Товариства. 
По усім питання порядку денного рішення прийняті та затвердженні 
більшістю голосів. 6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нарахо-
вувались та не виплачувались. ІІ. Основні показники фінансово-
господарської діяльності емітента (тис.грн.2014/2013рр.) Усього акти-
вів: 25070/25080; Основні засоби (за залишковою вартістю): 
17639/17913;Довгострокові фінансові інвестиції:0/0; Запаси: 3476/2797; 
Сумарна дебіторська заборгованість: 3224/3530; Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 557/540; Власний капітал: 21538/22409; Статутний капі-
тал: 8150/8150; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 
13388/14259; Довгострокові зобов’язання і забезпечення: 0/0; Поточні 
зобов’язання і забезпечення: 3532/2671; Чистий прибуток (Скоригова-
ний ) на одну просту акцію (грн): 0/0,01; Середньорічна кількість про-
стих акцій (шт.): 32598272/32598272;Цінні папери власних випусків, ви-
куплені :0/0.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-

ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА»
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 відпові-
дальністю «Торгово-промислова компанія «Омега», 35634846, бул. Друж-
би Народів, 18/7, м. Київ, 01103, Україна, (044) 361-80-92.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.tpk-omega.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ», 
21613474.

5. Інформація про загальні збори. Не є акціонерним товариством.
6. Інформація про дивіденди. Не є акціонерним товариством.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 589569 471286
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 48000 48000
Запаси 1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 317785 311002
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 3
Власний капітал 109331 98771
Статутний капітал 90000 90000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19331 8771
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 325648 323440
Поточні зобов’язання і забезпечення 154590 49075
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 періоду

0 0
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХІМБУДМОНТАЖ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Хімбудмонтаж» (код за ЄДРПОУ — 
00205819). Місцезнаходження — 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 
5. Телефон (факс) — (044) 292-60-38. Електронна поштова адреса — 
office@frieze.kiev.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://00205819.
smida.gov.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 21.04.15р., в зв’язку з за-

кінченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадо-
вих осіб:

Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на 
посаді 3 роки:- Герасимовської Валентини Григорівни, володіє часткою в 
статутному капіталі — 0,00766%; — Безпалько Леонiда Сергiйовича, 
володiє часткою в статутному капiталi — 0,00766%; — Бугайця Вiктора 
Володимировича, володiє часткою в статутному капiталi — 0,01533%;

Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Герасимовська 
Валентина Григорiвна, володіє часткою в статутному капіталі — 0,00766%, 
інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років — ПАТ «Хімбудмон-
таж», головний бухгалтер; — Безпалько Леонiд Сергiйович, володiє част-
кою в статутному капiталi — 0,00766%, інших посад протягом останніх 
5 років не обіймав; — Бугаєць Вiктор Володимирович, володiє часткою в 
статутному капiталi — 0,01533%, інші посади, які обіймав протягом остан-
ніх 5 років — ПАТ «Хімбудмонтаж», заступник головного інженера.

2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 21.04.15р. обрана головою 
наглядової ради терміном на 3 роки Герасимовська Валентина Григорiвна, 
володіє часткою в статутному капіталі — 0,00766%, інші посади, які обійма-
ла протягом останніх 5 років — ПАТ «Хімбудмонтаж», головний бухгалтер.

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

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

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

Директор Сава В.Г.,  21.04.15р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 1010»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київське автотранспортне підприємство 1010», 19414617, вул. Польова, 
9, с. Старi Петрiвцi, Вишгородський, Київська, 07353, /04596/ 44-590.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 19414617.infosite.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились у зв’язку з 
відсутністю коштів.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньому 
періодах не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 647,0 648,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 460,0 498,0
Довгострокові фінансові інвестиції 23,0 23,0
Виробничі запаси 13,0 4,0
Сумарна дебіторська заборгованість 1160 1160
Грошові кошти та їх еквіваленти 35,0 7,0
Власний капітал 595,0 616,0
Статутний капітал 1172,0 1172,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -577,0 -556,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 52,0 32,0
Чистий прибуток (збиток) -21,0 -38,0

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ 

МАТЕРIАЛIВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ»

2. Код за ЄДРПОУ — 05467257
3. Місцезнаходження — 35400, смт. Гоща, вул. Наливайка, буд. 102А
4. Міжміський код, телефон та факс — (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09
5. Електронна поштова адреса — mzbm@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — mzbm.pat.ua
7. Вид особливої інформації — Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол №01-2015 

від 21.04.2015 року) Гладкевич Надію Федорівну було переобрано одно-
особово членом Наглядової ради на наступний термiн (3 роки — згiдно з 
вимогами чинного законодавства України. Статутом термiн повноважень 
Наглядової ради не визначено). Виконує функцiї Наглядової ради одноо-
собово вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
16.04.2009 року. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 ро-
ків. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «МЗБМ» ди-
ректора Товариства уповноважено на підписання договору з членом на-
глядової ради та встановлено строк дії договору з наглядовою радою  — до 
31 грудня 2018 року з автоматичним продовженням на кожен наступний 
рік у випадку відсутності заперечень сторін. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ «РЕНОМЕ». 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 41,69%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 423710,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.

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

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

Директор Гладкевич Олександр Анатолійович,     21.04.2015 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТО ВАРИСТВО «КУЛЕВЧАН-
СЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБО-
ПРО ДУКТIВ», 00955437, вул. 60-річ-
чя Жовтня, будинок 166, с. Кулевча, 
Саратський р-н, Одеська область, 68261, 
0 (4848) 2-23-34

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

21.04.2015

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

kulevcha-khp.com.ua

До уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ЕККО» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30307718)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ЕККО», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30307718, (далі за текстом – 
Товариство) спростовує інформацію про проведення 23 квітня 2015 року 
Загальних зборів акціонерів Товариства, опубліковану у виданні «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  56(2060) від 24.03.2015р. 

23 квітня 2015 року Загальні збори акціонерів Товариства проводитись 
не будуть. Товариство повідомляє, що рішення про проведення 23 квітня 
2015 року Загальних зборів акціонерів не приймалось, повідомлення про 
проведення Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2015 року було опублі-
ковано помилково.

Голова Правління ПрАТ «СК «ЕККО»  Гаврільченко А.В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

І. Загальні відомості. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕМЕНIВСЬКИЙ РАЙ-
АГРО ТЕХСЕРВIС» ЄДРПОУ 03766180 Місцезнаходження 15400, Чер-
нігівська обл., м.Семенiвка, вул. Польова, 1 Міжміський код, тел./факс (04659) 
21533 Електронна адреса semenivkarats@ukr.net Адреса сторінки в Інтернет, 
яка використовується для розкриття інформації http://03766180.at.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. Повноваження Голови Наглядової ради Маєв-

ської Тетяни Миколаївни припинено 17.04.15 згiдно рішення загальних 
зборiв акцiонерiв (далі ЗЗА) (протокол №1 вiд 17.04.15) у зв'язку з 
закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягалась, не надано згоди на роз-
криття паспорту На посадi перебувала з 27.04.12 р. Не володiє акцiями 
емiтента. Повноваження Члена Наглядової ради Сенько Валентини 
Василiвни припинено17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол № 1 вiд 17.04.15) у 
зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась, не на-
дано згоди на розкриття паспорту На посадi перебувала з 27.04.12 р. Не 
володiє акцiями емiтента.Повноваження Члена Наглядової ради Iваненко 
Олександра Миколайовича припинено 17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол №1 
вiд 17.04.15) у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа до 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притя-
галась, не надано згоди на розкриття паспорту На посадi перебував з 

27.04.12 р. Володiє часткою 44,15% статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Маєвську Тетяну Миколаївну 

17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол №1 вiд 17.04.15) у зв'язку з вакантнiстю по-
сади на термiн 3р. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягалась, не надано згоди на розкрит-
тя паспорту Попереднi посади за 5р: Голова Наглядової ради ПАТ, 
провiдний iнженер ДП «Український центр». Не володiє акцiями емiтента. 
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Iваненко Вiра Григорiвна 
17.04.15 згiдно ЗЗА (протокол №1 вiд 17.04.15 обрано членом Наглядової 
ради) та засiдання Наглядової ради (протокол №3 вiд 17.04.15 обрано Го-
ловою Наглядової ради) у зв'язку з вакантнiстю посади на термiн 3р. По-
садова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась, не надано згоди на розкриття паспорту Попереднi 
посади за 5р: Директор Корюкiвського районного центру дитячої та юнаць-
кої творчостi. Не володiє акцiями емiтента. Обрано на посаду Члена На-
глядової ради Еш Олександра Миколайовича 17.04.15 згiдно ЗЗА (прото-
кол №1 вiд 17.04.15) у зв'язку з вакантнiстю посади на 3 роки. Посадова 
особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини 
не притягалась, не надано згоди на розкриття паспорту Попереднi посади 
за 5р: Член Наглядової ради ПАТ з 27.04.2012 (змiнено прiзвище з 
Iваненко), студентНацiонального Аграрного унiверситету м. Київ . Володiє 
часткою 44,15%статутного капiталу емiтента

III. Підпис. Директор Iваненко М.М. підтверджує достовірність цієї ін-
формації та визнає, що несе відповідальність згідно законодавства. 
20.04.2015

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАТЕХМАС 26
2. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237 99
3. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16365 44
4. ПРАТ АВ-ФАРМА 81
5. ПРАТ АГРОДАР-РІВНЕ 67
6. ПАТ АГРОКОМПЛЕКС 25
7. ПАТ АГРОКОМПЛЕКС 33
8. ПАТ АГРОХІМ-СЕРВІС 68
9. ПРАТ АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 54

10. ПРАТ АЛЬТЕН 75
11. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 31
12. ПРАТ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА НАУКОВО-ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ ПО КОМПЛЕКСНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА «ТЕРНО-КОРС» УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА 
АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ»

38

13. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 69
14. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 109
15. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 33
16. ВАТ АТП-16351 38
17. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 95
18. ПРАТ БАЛТСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 70
19. ПАТ БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 26
20. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 77
21. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 41
22. ВАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 62
23. ПАТ БУДГІДРАВЛІКА 91
24. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 88
25. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 20 83
26. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 ОДЕСБУД 108
27. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ 72
28. ПРАТ БУДІНВЕСТ-2 109
29. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 40
30. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-5 77
31. ПРАТ БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 109
32. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 51
33. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ 91
34. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 45
35. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 98
36. ПАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 107
37. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛІСТ» 45
38. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «ВЕСНА-М» 46
39. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 52
40. ПАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599 51
41. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 43
42. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ» 42
43. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 41
44. ПРАТ ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 49
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45. ЗАТ ВОСХОД 68
46. ПАТ ВТО «НАДЗБРУЧЧЯ» 53
47. ПРАТ ГАЛАН 44
48. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 83
49. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 111
50. ПАТ ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ 85
51. ПАТ ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ 86
52. ПАТ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 76
53. ПАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 80
54. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 92
55. ТОВ ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТОЛИЦЯ 57
56. ПАТ ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ 92
57. ЗАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ» 23
58. ЗАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «ПРОМІНЬ» 24
59. ПРАТ ДІГ 81
60. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ 110
61. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ 43
62. ПРАТ ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС 60
63. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 97
64. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ.І.В.БАБУШКІНА 52
65. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 89
66. ПРАТ ДЯТЬКІВЦІ 79
67. ПАТ ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 59
68. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 90
69. ПРАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 34
70. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 93
71. ПАТ ЖМІЇВСЬКЕ 99
72. ПАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 63
73. ПРАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ 73
74. ПРАТ ЗАВОД ОЦІНКОВАНИХ ТРУБ І КОНСТРУКЦІЙ «КОМІНМЕТ» 58
75. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 80
76.  ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 75
77. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329 84
78. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 87
79. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 48
80. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 21
81. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 106
82. ТОВ ІДЦ «ГЛОБАЛ» 67
83. ПАТ ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 57
84. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 78
85. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 100
86. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 106
87. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «РЕПОРТЕР» 110
88. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 50
89. ПАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 45
90. ПАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 74
91. ПАТ КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА 71
92. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1010 112
93. ПАТ КИЇВСЬКЕ АГЕНТСТВО ПОВІТРЯНИХ СПОЛУЧЕНЬ «КИЙ АВІА» 83
94. ПАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 25
95. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ХАРЧОВИХ МАШИН 97
96. ПРАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»МРІЯ» 24
97. ПРАТ КОКСТОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 62
98. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» 111
99. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 64

100. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 57
101. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 80
102. ПАТ КОРЮКІВСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО - 17445 99
103. ПРАТ КОТС 107
104. ПАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД 53
105. ПАТ КРАСНОГОРІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 96
106. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 109
107. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 67
108. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 61
109. ПАТ КСГ БАНК 85
110. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 112
111. ПРАТ ЛІСПАПІР СЕРВІС 40
112. ПРАТ ЛІТОПИС І КО 108
113.  ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ 89
114. ЗАТ ЛПГ 33
115. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД 52
116. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 27
117. ПАТ МАРС 83
118. ТДВ МЕЖІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 63
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119. ТОВ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 94
120. ПРАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 55
121. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР «ТАС-ТЕНІС ЦЕНТР» 100
122. ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 112
123. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ 47
124. ПАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 73
125. ПРАТ НАТАЛ 78
126. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СВІТЯЗЬ» 41
127. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 55
128. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ» 45
129. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 32
130. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СИСТЕМ АВТОМЕХАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 60
131. ВАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА 101
132. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 90
133. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 51
134. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 81
135. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 58
136. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА» 60
137. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 66
138. ВАТ ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС 94
139. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 100
140. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 106
141. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 109
142. ПАТ ОКСІ БАНК 108
143. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №42 55
144. СГАТВТ ОЛЬГІВСЬКЕ 51
145. ПРАТ ОРХІДЕЯ 100
146. ПАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 110
147. ПАТ ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 93
148. ПРАТ ПВНДКТІ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ» 63
149. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 125 94
150. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АТП 15343 87
151. ПРАТ ПІДГАЄЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 50
152. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 95
153. ПРАТ ПЛАСТ 87
154. ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК 69
155. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 35
156. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 84
157. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУБНИГАЗ 82
158. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 37
159. ПАТ ПОЛОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 98
160. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 92
161. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 29
162. ПАТ ПОЛТАВХІММАШ 90
163. ПРАТ ПРИВАТ 41
164. ПАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 59
165. ПАТ ПРОГРЕС 60
166. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 37
167. ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК 36
168. ПАТ РАССВЕТ 47
169. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ» 72
170. ПРАТ РЕНЕСАНС 83
171. ПРАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11840 37
172. ПРАТ СЕЛЕНА 73
173. ПАТ СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 113
174. ПРАТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «НОРД» 34
175. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 47
176. ПРАТ СИЛІКАТ 63
177. ТОВ СК ВЕРСІЯ 85
178. ТОВ СК-АГРО 30
179. ПРАТ СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ 69
180. ПАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 58
181. ПРАТ СНАЙПЕР 30
182. ПРАТ СТАРО-КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР 100
183. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 68
184. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» 112
185. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 21
186. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» 104
187. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 29
188. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ» 23
189. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» 100
190. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ» 86
191. ПАТ СУМИГОСПТОВАРИ 22
192. ПРАТ СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ» 90
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193. ПРАТ ТАГАНЧА 30
194. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ ДИЗАЙН КОМПАНІ 84
195. ПАТ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД «СЛАВУТИЧ» 111
196. ВАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 39
197. ПРАТ ТЕРА-ГАРАНТ 77
198. ТОВ ТЕРНОПІЛЬРЕМБУД 49
199. ПРАТ ТЕХМАС-УКРАЇНА 26
200. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЯ 20
201. ТОВ ТІТАН ТРЕЙД 46
202. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР» 75
203. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС «ФОРУМ» 46
204. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 111
205. ПАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 39
206. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 36
207. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 40
208. ЗАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ «УМАНЬХЛІБ» 30
209. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» 78
210. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ 

ВОД «УКРПИВО»
97

211. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАЗА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ «УКТОРГМОНТАЖТЕХНІКА» 97
212. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 21
213. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
79

214. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЯ 29
215. ТОВ УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ 51
216. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ» 100
217. ПАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 56
218. ЗАТ УКРГОСПТОВАРИ 57
219. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 54
220. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 54
221. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 54
222. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 54
223. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 70
224. ПРАТ УКРПАПІРІНВЕСТ 42
225. ПРАТ УКРТРАНС-МИКОЛАЇВ 50
226. ПАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 82
227. ПАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 105
228. ПРАТ УНІСОН 74
229. ПАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ» 42
230. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» 51
231. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА № 23 89
232. ПУАТ ФІДОБАНК 33
233. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ «КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 

«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
45

234. ЗАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 49
235. ПРАТ ХІМБУДМОНТАЖ 112
236. ВАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО РИТМ 60
237. ПАТ ЦИКОРІЙ 68
238. ПРАТ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ УЧБОВИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 42
239. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ 61
240. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 49
241. ПАТ ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК 66
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