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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»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення 
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісія з цінних паперів та 
фондового ринку «Про схвалення проекту 

рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Змін 

до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів»

Проект рішення Національної комісія з цінних паперів 
та фондового ринку (далі - Комісія) «Про затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів», (надалі – Проект), щодо затвердження 
Змін до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 
2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 розро-
блено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України 
«Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку.

Проект розміщено на офіційному сайті Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом десяти робочих 
днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: де-
партамент корпоративного управління та корпоративних 

фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010, e-mail: 
emitent@nssmc.gov.ua.

Т.в.о. Голови Комісії  Ю. Буца 

ІНформацІйНІ ПовІдомлеННя Та 
НовиНи НКцПфр

НКцПфр зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 9 пункту 4 
глави 5 розділу ІII Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 № 2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948, 
щодо відновлення обігу облігацій Тов «еСУ», код за 
ЄДРПОУ: 33940565, 02002, м. Київ, вул. Челябінська, 5А, 
відновлено обіг облігацій серії «С» ТОВ «ЕСУ» — розпо-
рядження № 02-Кф-во-о від 28 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, на підставі п. 2 глави 1 розділу 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

1

2

41



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 7 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІІІ Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 09 квіт-
ня 2013 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 21 травня 2013 року за № 795/23327 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, наданих 
ПраТ  «Сільпо рітейл» (08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5, 
код за ЄДРПОУ: 33870708), на зупинення обігу акцій, зу-
пинено обіг акцій ПрАТ «Сільпо Рітейл» — розпоря-
дження № 36-Кф-З від 29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Східного територіального управління, на під-
ставі пункту 3 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 наданих документів, зупинено 
обіг акцій ПаТ «СУмСЬКий авТоремоНТНий За-
вод» (40030, м. Суми, проспект Курський, буд. 26, код за 
ЄДРПОУ – 05422065) — розпорядження № 13-СХ-2-З 
від 5 травня 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 
цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2015р. № 82 
К, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання по-
вноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних 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 
05.03.2015р. по справі № 904/9355/14 про визнання ПУ-
БлІЧНоГо аКцІоНерНоГо ТовариСТва «дНІПро-
СПецБУд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
ім. Леніна, буд. 29а, код за ЄДРПОУ – 01416174) банкру-

том і відкриття ліквідаційної процедури, що 16.04.2015р. 
отримана від Ліквідатора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОСПЕЦБУД», зупинено обіг акцій 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОСПЕЦБУД» — розпорядження № 7-дН-1-З від 
5 травня 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 фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 11 
Розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за № 822/23354 (із змінами та допо-
вненнями), зупинено обіг акцій ПаТ «Київський завод 
реле та автоматики», 03680, м. Київ, б-р Лепсе, 6, код 
за ЄДРПОУ: 00214853 – розпорядження № 15-цд-З від 
5 травня 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 фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Роз-
ділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 трав-
ня 2013 року за № 822/23354 (із змінами та доповнення-
ми), зупинено обіг акцій ПраТ «дІНарІС», 04071, м. Київ, 
вул. Ярославська, 10, літ. «А», код за ЄДРПОУ: 32383722 – 
розпорядження № 16-цд-З від 6 травня 2015 року.

06.05.2015 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Компанія «Броадмакс Капітал ЛТД», юридична особа, що зареєстро-
вана за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 337906, 
з місцезнаходженням за адресою: 9 Зінонос Кітіеос Ст., Офіс 3, Егкомі 
CY-2406, м. Нікосія, Кіпр (надалі – «Інвестор») повідомляє про свій намір 
придбати значний пакет акцій приватного акціонерного товариства «Па-
саж Театральний», юридичної особи, що зареєстрована за законодав-
ством України, із місцезнаходженням за адресою: проспект Свободи, 27, 

м. Львів, 79000, Україна, код ЄДРПОУ 33420026 (надалі – «Товариство»), 
а саме: 6 452 752 (шість мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі сімсот 
п’ятдесят дві) прості іменні акції Товариства.  Таке придбання буде здій-
снюватися шляхом укладення Інвестором угод щодо купівлі акцій Товари-
ства у існуючих акціонерів Товариства.  На дату цього повідомлення ні 
Інвестору, ні його афілійованим особам не належить жодних акцій Това-
риства.

КомПаНІя «БроадмаКС КаПІТал лТд»
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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 — ПраТ «КомПаНІя «БаС-

ТІоН» 
2. Код за ЄДРПОУ — 24992294
3. Місцезнаходження — 52070, село Старi Кодаки, днiпропетровський 

район, днiпропетровська область, вулиця аеропорт, будинок 145
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) - 377-82-87, (056) - 377-82-88
5. Електронна поштова адреса — bastion@company.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.bastion-fish.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними збо-

рами акціонерів ПрАТ «КОМПАНIЯ «БАСТIОН» від 30.04.2015 р. (Протокол 
№ 1/15). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-
кінчення терміну повноважень складу Наглядової ради Товариства. Посадо-
ва особа Гурман Володимир Григорович (паспорт: серія АК номер 250899 
виданий 28.07.1998 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 66,5655%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1809750 грн. (4826 простих іменних 
акцій). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2012 року (3 роки). 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 30.04.2015 р. (Про-
токол № 1/15). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі закінчення терміну повноважень складу Наглядової ради Товариства. 
Посадова особа Гурман Iрина Анатолiївна (паспорт: серія АК номер 909111 
виданий 10.04.2000 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. (0 акцій). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 30.04.2012 р. (3 роки).

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 30.04.2015 р. (Про-
токол № 1/15). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі закінчення терміну повноважень складу Наглядової ради Товариства. 
Посадова особа Кальчева Марина Дмитрiвна (паспорт: серія АМ номер 
365487 виданий 19.03.2001 р. Новомосковським МВУМВС України в Дні-
пропетровській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. (0 акцій). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: з 30.04.2012 р. (3 роки).

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято річними загаль-
ними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 30.04.2015 р. 
(Протокол № 1/15). Рішення про обрання Головою Наглядової ради при-
йнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 
30.04.2015 р. (Протокол № 1/30/04/15 ). Обрання посадової особи викона-
но на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в 
зв’язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядо-
вої ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Гурмана Володимира Григоровича 
(паспорт: серія АК номер 250899 виданий 28.07.1998 р. Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду Голова 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 66,5655%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1809750 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: Голова Наглядової ради ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗА-
ВОД», Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 4826 простих іменних акцій.

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 30.04.2015 р. (Протокол № 1/15). Обрання 
посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу На-
глядової ради в зв’язку із закінченням терміну повноважень попереднього 
складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Гурман Iрину 
Анатолiївну (паспорт: серія АК номер 909111 виданий 10.04.2000 р. Бабушкін-
ським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду 
Член Наглядової ради. 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: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: менеджер з реклами 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ 
«БАСТІОН». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 30.04.2015 р. (Протокол № 1/15). Обрання 
посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу На-
глядової ради в зв’язку із закінченням терміну повноважень попереднього 
складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Кальчеву Марину 
Дмитрiвну (паспорт: серія АМ номер 365487 виданий 19.03.2001 р. Новомос-
ковським МВУМВС України в Дніпропетровській області) обрано на посаду 
Член Наглядової ради. 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: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу 
продаж ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», член Наглядової ради ПрАТ «КОМПА-
НІЯ «БАСТІОН». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
Голова Правлiння Корецький Г. м.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 05.05.2015

(дата) 

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 товари-

ство «Полтавський турбомеханічний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00110792
3. Місцезнаходження: 36029 м.Полтава, Зіньківська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 511-435, (0532) 511-695
5. Електронна поштова адреса: info@ptmz.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://old.ptmz.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з рішенням наглядової ради емітента (протокол від 

01.05.2015 року) в зв'язку з закінченням строку, на який було обрано 
посадову особу, 01.05.2015 року припинено повноваження директора 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУР-
БОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» — Одаренко Костянтина Юрійовича (згоди 

на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). На за-
значеній посаді посадова особа перебувала з 27.02.2014 року. Посадо-
ва особа акціями емітента — не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

Згідно з рішенням наглядової ради емітента (протокол від 
01.05.2015 року) з 02.05.2015 року обрано (переобрано) на посаду ди-
ректора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» — Одаренко Костянтина Юрійо-
вича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано) в зв'язку з необхідністю продовження повноважень посадової 
особи. Посадову особу обрано на термін до 30.04.2016 року. Посадова 
особа акціями емітента — не володiє. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 
п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний інже-
нер «Міжнародного аеропорту «Бориспіль», заступник директора з ви-
робництва ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», 
директор АТ «Полтавський турбомеханічний завод».

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

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

2. директор  одаренко К.Ю.
05.05.2015

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ПолТавСЬКий ТУрБомеХаНІЧНий Завод»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КІНДРАТІВСЬКИЙ 
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента

00191767

1.4. Місцезнаходження емітента 84293, Донецька обл., м. Дружків-
ка, смт. Олексієво-Дружківка, 
вул. Октябрська, 121-А

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(06267) 52091

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента

kvanin@gir.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття 
інформації

00191767.smida.gov.ua

1.8. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 11 
розділу 11 або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідно до 
вимог розділу 111 цього положення

Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
29.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНРИВКИЙ ЗА-
ВОД» прийнято рiшення про звiльнення з посади голови наглядової ради 
Горбатенко Дмитра Геннадiйовича, рiк народження 1982, освiта: закiнчив 
Донецький Нацiональний Унiверситет у 2004р., економiст, магiстр, мiсце 
роботи (основне та /або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат 
у юридичних особах: ПАТ «Красноармiйський динасовий завод», началь-
ник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, за сумiсництвом ПАТ «Красногорiвсь-
кий вогнетривкий завод», начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, за-
гальний стаж роботи: 12 рокiв, iнформацiя про стаж роботи протягом 
останнiх п’яти рокiв: з 01.02.2005-д.т.ч. — ПАТ «Красноармiйський дина-
совий завод», начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, вiдсутнi незнятi 
та непогашенi судимостi, вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю, акцiями Товариства не володiє, чи є кан-
дидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу 
якого вiн обирається: нi, акцiонери товариства, що є афiлiйованими осо-
бами кандидата: немає. Посаду члена наглядової ради займав з з 
21.03.2012 по 29.04.2015рiк.

29.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
ЗАВОД» прийнято рiшення про звiльнення з посади члена наглядової 
ради Прокопова Костянтина Анатолiйовича, рiк народження: 1975, освiта: 
закiнчив Азовський регiональний iнститут управлiння Запорiзького 
нацiонального технiчного унiверситету, рiк закiнчення 2010, бакалавр з 
фiнансiв; Донецький Нацiональний Унiверситет, правознавство, навча-
ється, мiсце роботи (основне та /або за сумiсництвом), посади, якi 
обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Донмет», вiце-президент з 
фiнансових питань, загальний стаж роботи: 17 рокiв, iнформацiя про 
стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв:

з 01.08.2009р. — ТОВ «Донмет», Вiце-президент з фiнансових питань, 
вiдсутнi незнятi та непогашенi судимостi, вiдсутнi заборони обiймати 
певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю, акцiями Товариства 
не володiє, чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товари-
ства, до складу органу якого вiн обирається: нi, акцiонери товариства, що 
є афiлiйованими особами кандидата: немає. Посаду члена наглядової 
ради займав з 21.03.2012р. по 29.04.2015рiк.

29.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
ЗАВОД» прийнято рiшення про звiльнення з посади члена наглядової 
ради Шатова Євгена Станiславовича, рiк народження: 1980, освiта: 
закiнчив Донецький Iнститут Соцiальної Освiти, 2011р., психолог, 
спецiалiст, мiсце роботи (основне та /або за сумiсництвом), посади, якi 
обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АРГУС» (Охоронне 
пiдприємство), Заступник директора з кадрiв, загальний стаж роботи — 
14 рокiв, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: про-
тягом останнiх п’яти рокiв працював ТОВ «АРГУС», заступник директора 
з кадрiв, вiдсутнi незнятi та непогашенi судимостi, вiдсутнi заборони 

обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю, акцiями То-
вариства не володiє, чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного 
товариства, до складу органу якого вiн обирається: нi, акцiонери товари-
ства, що є афiлiйованими особами кандидата: немає. Посаду члена на-
глядової ради займав з 21.03.2012р. по 29.04.2015рiк.

29.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНРИВКИЙ ЗА-
ВОД» прийнято рiшення про обрання на посаду члена наглядової ради 
Горбатенко Дмитра Геннадiйовича, 29.04.2015 року на засiданнi Нагля-
дової ради (Протокол № 38 вiд 29.04.2015р.) Горбатенко Дмитро 
Геннадiйовича обрано Головою наглядової ради. рiк народження: 1982 
р.н., особа , що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: Публiчне 
акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний кор-
поративний iнвестицiйний фонд «ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУР-
СЕС», освiта: закiнчив Донецький Нацiональний Унiверситет у 2004р., 
економiст, магiстр, мiсце роботи (основне та /або за сумiсництвом), по-
сади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ПАТ «Красноармiйський 
динасовий завод», начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, за 
сумiсництвом ПАТ «Красногорiвський вогнетривкий завод», начальник 
контрольно-ревiзiйного вiддiлу, загальний стаж роботи: 12 рокiв, 
iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 
01.02.2005-д.т.ч. — ПАТ «Красноармiйський динасовий завод», началь-
ник контрольно-ревiзiйного вiддiлу, вiдсутнi незнятi та непогашенi 
судимостi, вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись 
певною дiяльнiстю, акцiями Товариства не володiє, чи є кандидат 
афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого 
вiн обирається: нi, акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами 
кандидата: немає. Особу обрано на строк з 29.04.2015р. по 28.04.2018р.

29.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
ЗАВОД» прийнято рiшення про обрання на посаду члена наглядової 
ради Прокопова Костянтина Анатолiйовича, рiк народження: 1975 рiк, 
особа , що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: Публiчне 
акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний кор-
поративний iнвестицiйний фонд «ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУР-
СЕС», освiта: закiнчив Азовський регiональний iнститут управлiння 
Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету, рiк закiнчення 2010, 
бакалавр з фiнансiв; Донецький Нацiональний Унiверситет, правознав-
ство, навчається, мiсце роботи (основне та /або за сумiсництвом), поса-
ди, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Донмет», вiце-
президент з фiнансових питань, загальний стаж роботи: 17 рокiв, 
iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з 
02.04.2007р.  — ТОВ «Донмет», заступник директора; з 01.04.2008р. — 
ТОВ «Донмет», Вiце-президент з комерцiйних питань, з 01.08.2009р. — 
ТОВ «Донмет», Вiце-президент з фiнансових питань, вiдсутнi незнятi та 
непогашенi судимостi, вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або 
займатись певною дiяльнiстю, акцiями Товариства не володiє, чи є кан-
дидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу 
якого вiн обирається: нi, акцiонери товариства, що є афiлiйованими осо-
бами кандидата: немає. Особу призначено на строк з 29.04.2015р. по 
28.04.2018рiк.

29.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КIНДРАТIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
ЗАВОД» прийнято рiшення про призначення на посаду члена Наглядової 
ради Шатова Євгена Станiславовича, рiк народження: 1980 рiк, особа , 
що внесла пропозицiю щодо даного кандидата: Публiчне акцiонерне то-
вариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 
iнвестицiйний фонд «ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», освiта: 
закiнчив Донецький Iнститут Соцiальної Освiти, 2011р., психолог, 
спецiалiст, мiсце роботи (основне та /або за сумiсництвом), посади, якi 
обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АРГУС» (Охоронне 
пiдприємство), Заступник директора з кадрiв, загальний стаж роботи — 
14 рокiв, iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: про-
тягом останнiх п’яти рокiв працював ТОВ «АРГУС», заступник директора 
з кадрiв, вiдсутнi незнятi та непогашенi судимостi, вiдсутнi заборони 
обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю, акцiями То-
вариства не володiє, чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного 
товариства, до складу органу якого вiн обирається: нi, акцiонери товари-
ства, що є афiлiйованими особами кандидата: немає. Особу призначено 
на строк з 29.04.2015р. по 28.04.2018 рiк.

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

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

Генеральний директор  рибінцев роман олександрович

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«КІНдраТІвСЬКий воГНеТривКий Завод»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Харкiвформвидав»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02426140

3. Місцезнаходження емітента 61003 м. Харкiв 
пров. Слюсарний, буд.1

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hfi@nr-avers.com.ua

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

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

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Огнєв Андрiй Вячеславович 
(паспорт: серiя МН номер 078500 виданий Київським РВ ХМУ УМВС Украї-
ни в Харкiвськiй областi 04.12.2001) припинено повноваження 30.04.2015  р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
30.04.2015р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 50,0000% (505000 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 27.06.2012 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Огнєв Андрiй Вячеславо-
вич (паспорт: серiя МН номер 078500 виданий Київським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 04.12.2001) обрано на посаду 30.04.2015р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 30.04.2015р.) з 
числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради термiном 
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50,0000% 
(505000 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: директор 
ПП «ДОКТОР». 

Посадова особа Член Наглядової ради Козлов Iгор Вiкторович (паспорт: 
серiя МК номер 161551 виданий Роганським СВМ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 21.02.1997) припинено повноваження 30.04.2015 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.04.2015р.) 
у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 24,9989% (252489 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 27.06.2012 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Козлов Iгор Вiкторович (паспорт: 
серiя МК номер 161551 виданий Роганським СВМ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 21.02.1997) обрано на посаду 30.04.2015р загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.04.2015р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24,9989% (252489 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: ТОВ «Крок» директор; ТОВ «Крок 
ЛТД» директор за сумiсництвом. 

Посадова особа Ревiзор Огiйчук Тарас Миколайович (паспорт: серiя МН 
номер 309382 виданий Роганським СВМ УМВС України в Харкiвськiй 
областi 04.03.2002) припинено повноваження 30.04.2015 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.04.2015р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 24,9989% (252489 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 27.06.2012 року. 

Посадова особа Ревiзор Огiйчук Тарас Миколайович (паспорт: серiя МН 
номер 309382 виданий Роганським СВМ УМВС України в Харкiвськiй 
областi 04.03.2002) призначено на посаду 30.04.2015р. загальними збора-
ми акцiонерiв (Протокол б/н вiд 30.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 24,9989% (252489 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посади: ТОВ «Сплави» комерцiйний директор, ТОВ 
«Сплави» директор.

директор ____________ Кулик Сергiй олександрович

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«ХарКIвформвидав»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Харкiвформвидав»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02426140

3. Місцезнаходження емітента 61003 м. Харкiв 
пров. Слюсарний, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hfi@nr-avers.com.ua

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

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

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення 
про розмiщення цiнних паперiв на 
суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 
статутного капiталу

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВФОРМВИДАВ» (iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ 02426140) 30 квiтня 2015 року було прийнято рiшення про 
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 
капiталу (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 року): 

1) дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 30 квiтня 
2015 року; 

2) назва органу, що прийняв рiшення: загальнi збори акцiонерiв ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВФОРМВИДАВ»; 

3) вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення: про-
понуються до розмiщення простi акцiї у кiлькостi 690000 шт. на загальну 
сумму 690000 (шiстсот дев'яносто тисяч) грн. 00 коп., приватне 
розмiщення; 

4) тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: акцiї простi 
iменнi бездокументарної форми iснування. 

5) розмiр збiльшення статутного капiталу: 690000 (шiстсот дев'яносто 
тисяч) грн. 00 коп.; номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 1 (одна) грн. 00 коп.; 
цiна розмiщення акцiй: 9 (дев'ять) грн. 03 коп.; цiна розмiщення акцiй визна-
чена незалежним оцiнювачем та затверджена Наглядовою радою Товари-
ства; 

6) До завершення розмiщення акцiй вiдсутня iнформацiя про можливiсть 
змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статут-
ному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше 
вiдсоткiв акцiй. Iнформацiї щодо намiрiв акцiонерiв на придбання будь-якої 
кiлькостi акцiй Товариство не має; 

7) Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до 
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 
68,32%; 

8) Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знахо-
дяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття 
цього рiшення: 100%; 

9) Права, якi отримують власники простих iменних акцiй визначенi чин-
ним законодавством України та Статутом АТ «ХАРКIВФОРМВИДАВ»; 

10) Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у 
нацiональнiй валютi України - гривнi; 

11) Мета розмiщення цiнних паперiв: забезпечення збiльшення обсягу 
обiгових коштiв та необоротних активiв Емiтента та одночасно пiдвищення 
якостi основних засобiв. Напрями використання отриманих коштiв: 100% 
фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй, будуть спрямованi 
на фiнансування господарської дiяльностi товариства - будiвництво, при-
дбання, модернизацiю основних засобiв; 

12) Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що при-
йняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують 
придбати цiннi папери, що розмiщуються, наводяться кiлькiсть цiнних 
паперiв, якi планується придбати або вже придбанi зазначеними особами: 
рiшення було прийняте черговими загальними зборами акцiонерiв; 

13) Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається; 
14) Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: вiдсутня.
директор ____________ Кулик Сергiй олександрович

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«ХарКIвформвидав»
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ 
ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІ-
ІНЖПРОЕКТ»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА 
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІН-
ЖПРОЕКТ» (ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ») повідомляє Вас, що 10 червня 
2015 року о 16.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 
буд. 7, зала № 401, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 10 червня 2015 року з 15.00 год. до 15.45 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, фойє центрального холу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 04 червня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 червня 2015 
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Турге-
нєвська, буд. 38, 1-й корпус, офіс 104, ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ». Відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головата Ганна 
Іванівна – начальник відділу кадрів ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ».

10 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
11. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту-

ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло-
жень в новій редакції.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних 
правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «УКрНдІІНЖПроеКТ» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів  22 412 21 283
Основні засоби  2 880 3 100
Довгострокові фінансові інвестиції  8 092 3 092
Запаси 1 519 1 579
Сумарна дебіторська заборгованість  9 257 13 217
Грошові кошти та їх еквіваленти 654 281
Нерозподілений прибуток 18 024 17 197
Власний капітал 19 661 18 834
Статутний капітал 1 261 1 261
Довгострокові зобов'язання 178 178
Поточні зобов'язання 2 573 2 271
Чистий прибуток (збиток) 871 895
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 260 600 1 260 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

31 44

Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар-
ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи 
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

Телефон для довідок: (044) 486-32-78
ПаТ «УКрНдІІНЖПроеКТ»

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«ПроеКТНий Та НаУКово-доСлІдНий ІНСТиТУТ По ГаЗоПоСТаЧаННЮ, ТеПлоПоСТаЧаННЮ 

Та КомПлеКСНомУ БлаГоУСТроЮ мІСТ І СелиЩ УКраЇНи «УКрНдІІНЖПроеКТ»

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій

ГУСТаво дарІо ТомаСІНІ 
(Gustavo DarIo tomasInI), 

громадянин Аргентинcької Республіки, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків в Україні 1732912711, паспорт Р №07592958М, 
відповідно до вимоги частини 1 статті 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства», оприлюднює інформацію про свій намір придбати 9473 
(дев’ять тисяч чотириста сімдесят три) прості іменні акції Приватного ак-
ціонерного товариства «аІСе Україна» (ідентифікаційний код 21691356). 
Пан Томасіні також повідомляє, що на дату опублікування повідомлення, 
ні він, ні його афілійовані особи не володіють акціями ПрАТ «АІСЕ Украї-
на» ні прямо, ні опосередковано.

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
марІя ІСаБелЬ фраНК 
(marIa IsabEl Frank), 

громадянка Аргентинcької Республіки, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків в Україні 1700618386, паспорт № ААА927089, 
відповідно до вимоги частини 1 статті 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства», оприлюднює інформацію про свій намір придбати 9473 
(дев’ять тисяч чотириста сімдесят три) прості іменні акції Приватного ак-
ціонерного товариства «аІСе Україна» (ідентифікаційний код 21691356). 
Пані Франк також повідомляє, що на дату опублікування повідомлення, ні 
вона, ні її афілійовані особи не володіють акціями ПрАТ «АІСЕ Україна» ні 
прямо, ні опосередковано.
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІ-

НАТ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІ-

НАТ» (надалі ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», або Товариство) пові-
домляє Вас, що 24 червня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
м. львів, вул. Шевченка, буд. 317, актова зала ПаТ «Конвеєр», відбу-
дуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 24 червня 2015 року з 09.00 год. до 09.50 год. за адре-
сою: Україна, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 317, актова зала ПАТ «Кон-
веєр».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 18.06.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 23 червня 2015 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132, адміні-
стративний корпус ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», кабінет юридич-
ного відділу. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа  – 
юрисконсульт Харитон Лідія Петрівна.

24 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-
глядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.

13. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо рин-
кова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 
25  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом 
не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної вартості.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПаТ «лЬвІвСЬКий ЖирКомБІНаТ» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 185510 179963
Основні засоби 121526 123893
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 25838 30472
Сумарна дебіторська заборгованість 31867 20205
Грошові кошти та їх еквіваленти 2617 4733
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -129897 -131976
Власний капітал 35422 35982
Статутний капітал 63735 63735
Довгострокові зобов'язання - 37857
Поточні зобов'язання 150088 106124
Чистий прибуток (збиток) -1838 18910
Середньорічна кількість акцій (шт.) 22601174 22601174
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 392 544

Телефон для довідок: (032) 244-02-44
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар-
ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи 
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран-
ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата 
набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в 
цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

ПаТ «лЬвІвСЬКий ЖирКомБІНаТ»

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «лЬвІвСЬКий ЖирКомБІНаТ»

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
йорГе алЬБерТо роСеНфелЬдТ 
(JorGE albErto rosEnFElDt), 

громадянин Аргентинcької Республіки, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків в Україні 1602008479, паспорт № ААА939660, 
відповідно до вимоги частини 1 статті 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства», оприлюднює інформацію про свій намір придбати 9473 
(дев’ять тисяч чотириста сімдесят три) прості іменні акції Приватного ак-
ціонерного товариства «аІСе Україна» (ідентифікаційний код 21691356). 
Пан Росенфельдт також повідомляє, що на дату опублікування повідо-
млення, ні він, ні його афілійовані особи не володіють акціями ПрАТ «АІСЕ 
Україна» ні прямо, ні опосередковано.

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
СУСаНа елЬБа алЬвареЗ
 (susana Elba alvarEz), 

громадянка Аргентинcької Республіки, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків в Україні 2170826048, паспорт № ААС517046, 
відповідно до вимоги частини 1 статті 64 Закону України «Про акціонерні 
товариства», оприлюднює інформацію про свій намір придбати 9473 
(дев’ять тисяч чотириста сімдесят три) прості іменні акції Приватного ак-
ціонерного товариства «аІСе Україна « (ідентифікаційний код 
21691356). Пані Альварез також повідомляє, що на дату опублікування 
повідомлення, ні вона, ні її афілійовані особи не володіють акціями 
ПрАТ «АІСЕ Україна» ні прямо, ні опосередковано.
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Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 

ПУБлІЧНоГо аКцІоНерНоГо ТовариСТва «КрЮКІвСЬКий ваГоНоБУдІвНий Завод»,
які відбулися 23.04.2015р.

№ п/п Питання порядку денного Підсумки голосування
1. Обрання лічильної комісії річних загальних 

зборів Товариства.
За підсумками голосування прийняте рішення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі 12 осіб: Джага Б.Р., Гаврюк А.І., Білокопитова Т.А., Суховієн-
ко  Н.С., Костянюк В.О., Коржук В.І., Удовицька І.М., Мілашенко А.М., Волошина О.А., Тимофієн-
ко  К.С., Плескун О.І., Ткаченко І.А.

2. Затвердження регламенту проведення річ-
них загальних зборів Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
2.1. Доповіді — до 15 хв., виступи — до 5 хв., перерви до 20 хв. — за рішенням Голови Зборів.
2.2. Порядок черговості розгляду питань порядку денного — за рішенням Голови зборів. 

3. Розгляд звіту Правління за результатами фі-
нансово — господарської діяльності Товари-
ства за 2014р. та прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства (затвердження річ-
ної фінансової звітності) за 2014р.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
3.1. Звіт Правління за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014р.  — за-
твердити, Правлінню розробити та реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених Зборами. 
Заходи надати Наглядовій раді до 01.06.2015р. та доповісти про їх виконання на наступних Зборах.
3.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність, у тому числі консолі-
довану) за 2014р., викладені у звіті Правління та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результа-
тами фінансово — господарської діяльності 
Товариства за 2014р. та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. 

За підсумками голосування прийняте рішення: 
4.1. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 
2014р. затвердити, Правлінню розробити та реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених 
у звіті Наглядової ради.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії 
за підсумками фінансово — господарської 
діяльності Товариства за 2014р. та прийнят-
тя рішення за наслідками їх розгляду.

За підсумками голосування прийняте рішення: 
5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово — господарської діяльності Товари-
ства за 2014р. затвердити, Правлінню розробити та реалізувати заходи по усуненню недоліків, ви-
значених у звіті та висновку Ревізійної комісії. 

6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
(збитків) Товариства. 

За підсумками голосування прийняте рішення: 
6.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити збитки у 
розмірі 347'571'179,81 грн. Затвердити наступний порядок розподілу (погашення) збитків Товариства 
за 2014 рік:
• суму збитків у розмірі 339'376'541,75 грн. — за рахунок нерозподіленого прибутку 2013 року;
• суму збитків у розмірі 8'194'638,06 грн. — за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
6.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік у розмірі 339’376’541,75 грн. — на пога-
шення збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2014 році.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КВБЗ», шляхом викладення його в новій редакції.
Право підпису Статуту Товариства доручити Голові правління — директору ПАТ «КВБЗ».

8. Про внесення змін до внутрішніх документів 
Товариства.

За підсумками голосування прийняте рішення:
8.1. Внести та затвердити зміни до Положення «Про загальні збори ПАТ «КВБЗ», шляхом викладення 
його в новій редакції, право підпису Положення доручити Голові правління — директору ПАТ «КВБЗ».

Голова Правління — директор                                              (підпис)  а.д. Шабала 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товари-

ство «аТ «Свiтанок» 
2. Код за ЄДРПОУ: 03062220
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.Толстого, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235-23-49, 234-61-88
5. Електронна поштова адреса: svitanokofice@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 03062220.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АТ «Світанок» вiд 30.04.2015р. 

(Протокол №1/15) прийнято рiшення у зв’язку з закінченням терміну дії 
повноважень посадових осіб, які перебували на посадах з 27.04.2012р., 
про подовження повноважень (обрано) на наступний термiн 3 роки на 
посаді: 1) Голова Правління — Войтенко Лiдiя Михайлiвна; не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента; перебуває на посаді 17 років; 
інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: дирек-
тор ОП «Свiтанок», Голова Правління ПАТ «АТ «Світанок»; 2) у складі 
Наглядової ради — Науменко Олександр Васильович; володіє част-
кою 0,006093% в статутному капіталі емітента; інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: голова Спостережної ради 
ВАТ «Світанок», голова Наглядової ради ПАТ «АТ «Світанок». Згiдно 
рiшення засiдання Наглядової ради вiд 30.04.2015р. (Протокол №1) 
обрано Головою Наглядової ради; 3) у складі Наглядової ради на по-
саді член Наглядової ради — Iгнатченко Владислав Станiславович; не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: менеджер ТОВ «Астарта», 
член Наглядової ради ПАТ «АТ «Світанок»; 4) у складі Наглядової 
ради на посаді секретар Наглядової ради — Петрова Галина Iванiвна; 
володіє часткою 0,004062% в статутному капіталі емітента; інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: нач.вiддiлу 
ОП «Свiтанок», Член Наглядової ради ПАТ «АТ «Світанок»; 5) на по-

саді Ревізор — Сiренька Ольга Василiвна; володіє часткою 0,004062% 
в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: директор МП «Оптiма», Ревізор ПАТ «АТ 
«Світанок».

Рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «АТ «Світанок» вiд 
30.04.2015р. (Протокол №1) у зв’язку з закінченням терміну дії повно-
важень посадових осіб, які перебували на посадах з 27.04.2012р., при-
йнято рiшення про подовження повноважень (обрано) на наступний 
термiн 3 роки у складі Правління на посади: 1) Заступник Голови Прав-
ління — Пiнчук Наталiя Миколаївна; не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: головний бухгалтер ВАТ «Світанок»; головний бухгалтер, 
член Правління ПАТ «АТ «Світанок»; 2) Член Правління (Секретар) 
— Назаренко Свiтлана Олександрiвна; не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: секретар-референт, член Правління; 3) Член Правління 
— Лошакова Фелікса Вацлавівна; не володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: НАУ ЖЕК, комірник, член Правління ПАТ «АТ «Світанок».

Рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «АТ «Світанок» вiд 
30.04.2015р. (Протокол №1) прийнято рiшення: 1) у зв’язку зі звільнен-
ням за власним бажанням про припинення повноважень Члена 
Правлiння — Чамата Марiя Iванiвна; не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента; перебувала на посаді з 17 років; 2) обрано на термiн 
3 роки до складу Правління на посаду Член Правління — Чала Неля 
Анатоліївна; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: оператор 
Інформаційно-диспетчерська служба, бухгалтер ПАТ «АТ «Світанок».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова Правління Войтенко Лiдiя Михайлiвна, 
05.05.2015р.

ПУБлІЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво «аТ «СвIТаНоК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Завод залізобетонних виробів «Поліськсільбуд» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01349970
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, пр.Московський, 11
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 464-49-06 468-60-16
5. Електронна поштова адреса: grab71@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд» вiд 

30.04.2015р. (Протокол №4) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень 
прийнято рiшення припинити повноваження посадових осіб, які перебували 
на посадах з 20.04.2010р.: 1) Голова Правління — Тарасюк Олександр Івано-
вич; 10,936407% в статутному капіталі емітента; 2) Член Правління — Мазур 
Людмила Федорівна; 0,00% статутному капіталі емітента; 3) Член Правлін-
ня  — Волохова Катерина Григорівна; 0,00% статутному капіталі емітента;  
4) Член Правління — Тимченко Лідія Володимирівна; 0,00% в статутному 
капіталі емітента; 5) Член Правління — Кучинський Віктор Францевич; 
0,059289% в статутному капіталі емітента; 6) Голова Наглядової ради — 
Лук’янюк Микола Володимирович; 48,881221% в статутному капіталі емітен-
та; 7) Член Наглядової ради — Росовецька Віля Вікентіївна; 0,00% в статутно-
му капіталі емітента; 8) Член Наглядової ради — Наконечна Наталія 
Олександрівна; 0,00% в статутному капіталі емітента; 9) Член Наглядової ради 
— Зеленко Тетяна Іванівна; 0,00% в статутному капіталі емітента; 10) Член 
Наглядової ради — Гречко Валерія Анатоліївна; 0,00% в статутному капіталі 
емітента; 11) Голова Ревізійної комісії — Тичинська Тетяна Анатоліївна; 0,00% 
в статутному капіталі емітента; 12) Член Ревізійної комісії — Полулях Валенти-
на Альбергівна; 0,00% в статутному капіталі емітента; 13) Член Ревізійної комі-
сії — Майка Катерина Іванівна; 0,00% в статутному капіталі емітента.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд» вiд 
30.04.2015р. (Протокол №4) шляхом кумулятивного голосування обрано на 
наступний термін 5 (п’ять) років на посади: 1) Голова Наглядової ради — 
Лук’янюк Микола Володимирович; 48,881221% в статутному капіталі емі-
тента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Ди-
ректор, Голова Наглядової ради ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»;  
2) Член Наглядової ради — Тарасюк Оксана Анатоліївна; 37,9448% в ста-
тутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: ведучий спеціаліст ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»;  
3) Член Наглядової ради — Лук’янюк Ніна Іванівна; 0,00% в статутному 

капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ведучий спеціаліст ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»; 4) Член На-
глядової ради — Лінкевич Антоніна Дем’янівна; 0,00% в статутному капіта-
лі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
інженер з охорони праці ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»; 5) Член На-
глядової ради — Грицайчук Надія Василівна; 0,00% в статутному капіталі 
емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
керівник відділу технічного контролю ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд».

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд» вiд 
30.04.2015р. (Протокол №4) обрано на наступний термін 5 (п’ять) років на 
посади: 1) Голова Правління — Тарасюк Олександр Іванович; 10.936407% 
в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: Голова Правління ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»; 
2) Член Правління — Мазур Людмила Федорівна; 0,00% статутному капіта-
лі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер, Член Правління ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»; 
3) Член Правління — Тимченко Лідія Володимирівна; 0,00% в статутному 
капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: інспектор відділу кадрів, Член Правління ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськ-
сільбуд»; 4) Член Правління — Зелінський Юрій Володимирович; 0,00% в 
статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: головний інженер ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»; 
5) Член Правління — Гавриленко Михайло Олександрович; 0,00% в статут-
ному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: заступник директора ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»;  
6) Голова Ревізійної комісії — Тичинська Тетяна Анатоліївна; 0,00% статут-
ному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: бухгалтер, Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Завод ЗБВ «Полісь-
ксільбуд»; 7) Член Ревізійної комісії — Полулях Валентина Альбергівна; 
0,00% в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: інженер відділу технічного контролю, Член Реві-
зійної комісії ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд»; 8) Член Ревізійної комісії 
— Остапенко Людмила Миколаївна; 0,00% в статутному капіталі емітента; 
інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бухгалтер 
ПрАТ «Завод ЗБВ «Поліськсільбуд».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова Правління Тарасюк олександр Іванович, 
30.04.2015р.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «Завод ЗалІЗоБеТоННиХ вироБІв «ПолІСЬКСІлЬБУд» 

вIдКриТе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«ТерНоПIлЬСЬКий авТоремоНТНий Завод»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Тернопiльський авторемонтний завод» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 05461562 3. Місцезнаходження: 46010, Тернопiль, Текстильна, 
28 4. Міжміський код, телефон та факс: 0352) 434749 434749 5. Електронна 
поштова адреса: arz@emitent.net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
arz.afr.net.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента II. Текст повідомлення. Чичкевич Iван Васильович 

(паспорт МС, 321090, 24.04.1998, Тернопiльським МУУМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.) з 28.04.2015 припинив повноваження голови правлiння 
(Наказ № 1 вiд 28,04,2015 р.) згiдно поданої заяви про звiльнення. Володiє 
3000 акцiями товариства, що становить 0,031712 % статутного капiталу то-
вариства. Термiн перебування на посадi 9 рокiв. Бута Надiя Миколаївна 
(паспорт МС, 931002, 29.10.2002, Тернопiльським РВУМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.) з 28.04.2015 припинила повноваження головного бух-
галтера та члена правлiння (Наказ № 2 вiд 28.04.2015 р.) Акцiями товари-
ства не володiє. Термiн перебування на посадi 9 рокiв. Посадові особи не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немають. III. Підпис. 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2. Голова правлiння Чичкевич Iван васильович.

Повідомлення  
про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Укрзерноімпекс» 
(код ЄдрПоУ 22909745)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 12 червня 2015 року, о 11.00 за адресою: 01054, 
м. Київ, вул. .дмитрівська, 18/24, офісне приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників — 12 червня 2015 року з 
10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформленому згід-
но з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах що відбудуться 12 червня 2015 року — 8 червня 
2015 року.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. При-

йняття рішення з питань проведення загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження переліку фінансових установ які мають бути 

залученими Товариством для укладання з ними договорів на отриман-
ня кредитів або цінних паперів (векселів) на протязі 2015-2016 років.

3. Про затвердження можливого обсягу кредитних запозичень під 
час укладання договорів з банківськими установами. 

4. Про надання повноважень на укладання договорів з банківськими 
установами на отримання кредитних коштів та цінних паперів (векселів).

З матеріалами, що стосується порядку денного можна ознайомить-
ся у правлінні Товариства за місцем проведення зборів (офісне при-
міщення Товариства) в робочі дні з 10.00 до 15.00. Відповідальна осо-
ба за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний 
бухгалтер Товариства. Телефон для довідок — 484-61-45.

Голова правління — президент Товариства Подвальников д.ф.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «УКрЗерНоІмПеКС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Страхова компанія «ГУТА-Україна» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22236186
3. Місцезнаходження: 01133 м. Київ, пров. Лабораторний, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 521 62 56, (044) 521 62 56
5. Електронна поштова адреса: info@gutains.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.gutains.com.ua/uk/novosti
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Протоколом Наглядової Ради від 29.04.2015 ПрАТ «Страхова компанія 
«ГУТА-Україна» відповідно до п. 7.4.1 Статуту, у зв'язку із припиненням 
повноважень Генерального директора, яке відбулося відповідно до п.3.1 
Трудового договору з Генеральним директором від 29 квітня 2014 року, 
призначено тимчасово виконуючою обов'язки Генерального директора На-
умець Тетяну Петрівну з 30 квітня 2015 року до моменту обрання Загальни-
ми зборами акціонерів Генерального директора. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства не володіє, 
останні 5 років займала посаду Фінансового директора та Генерального 
директора ПрАТ «Страхова компанія «ГУТА-Україна.

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

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

2. в.о. Генерального директора  Наумець Т.П.
30.04.2015

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «СТраХова КомПаНІя «ГУТа-УКраЇНа»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«СТраХова КомПаНIя «ТаСТ-ГараНТIя»

2. Код за ЄДРПОУ
13915014
3. Місцезнаходження
65039, м.Одеса, вул.Транспортна, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс
0482645577 0482645456
5. Електронна поштова адреса
taco@tm.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації

www.tast.com.ua
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу №06-ОК, звiльнено за власним бажанням Головного бух-

галтера Мандрик Надiю Миколаївну з 06.05.2015р., акцiями не володiє, пе-
ребувала на посадi з 09.12.2013 року., посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Функцiї по веденню бухгалтерського облiку на пiдприємствi та виконан-
ня обов'язкiв головного бухгалтера покладено на ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Актив», код 32635145, згiдно Договору №5 вiд 30.04.2015р.

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

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

Генеральний директор
Пшеченко Наталiя Петрiвна

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Чорткiвський завод «Агромаш»2. Код за 
ЄДРПОУ: 00901594 3. Місцезнаходження: 48500, м.Чорткiв, вул. Кн. В.
Ве ликого, 29 4. Міжміський код, телефон та факс: (03552) 31514 2-32-10  
5. Електронна поштова адреса: agro-mash@ukr.net 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: agromash.afr. net.ua 7. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення. Згiдно 
рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2015р. припинено повноваження в 
зв»язку iз закiнченям термiну перебування на посадi: голови правлiння 
Журби Ярослава Євстаховича (паспорт МС 294294 22.04.1998, 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.), частка у статутному 
капiталi становить 31,4383484 %, що складає 1271983 шт. акцiй. Термiн 
перебування на посадi 28 р.;члена правлiння Цепенда Вiра Орестiвна 
(паспорт МС 580291 17.07.2008, Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй 
обл.), частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. 
Термiн перебування на посадi 11 р.;члена правлiння Сенькiв Петро Пав-
лович (паспорт МС 758092 12.02.20128, Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.), частка у статутному капiталi становить 0 %, що скла-
дає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 11 р.;члена правлiння Дани-
люк Богдан Михайлович (паспорт МС 432808 28.12.2012, Чорткiвським РВ 
УМВСУ в Тернопiльськiй обл.), частка у статутному капiталi становить  
0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 6 р.;члена 
правлiння Гвоздецький Тадей Людвигович (паспорт МС 197619 13.10.1997, 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.), частка у статутному 
капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на 
посадi 11р.;члена правлiння Чекаловська Марiя Петрiвна (паспорт МС 
583253 15.10.1999 , Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.), част-
ка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн 
перебування на посадi 11 р.;члена правлiння Мединська Володимира 
Iгорiвна (паспорт МС362631 18.09.1998, Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.), частка у статутному капiталi становить 0 %, що скла-
дає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 11 р.;члена правлiння Дми-

тришин Ярослав Михайлович (паспорт МС433581 13.01.1999р., 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.), частка у статутному 
капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на 
посадi 6 р.;члена правлiння Прийдун Микола Степанович (паспорт МС 
631055 04.02.2000, Залiщицьким РВУМВС України в Тернопiльськiй обл.), 
частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн 
перебування на посадi 6 р.Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2015р. 
обрані терміном на 3 роки на наступні посади: голови правлiння Журба 
Ярослав Євстахович (паспорт МС 294294 виданий Чорткiвським РВ УМВ-
СУ в Тернопiльськiй обл. 22.04.1998 р.), частка у статутному капiталi ста-
новить31.438348 %, що складає 1271983 шт. акцiй. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова правління;члена 
правлiння Василинин Наталiя Ярославiвна (не дала згоду на розголошен-
ня особистих данних), частка у статутному капiталi становить0%, що 
складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх  
5 рокiв: бухгалтер ВАТ Чорткiвський завод «Агромаш»;члена правління 
Сенькiв Петро Павлович (паспорт МС 758092 виданий Чорткiвським РВ 
УМВСУ в Тернопiльськiй обл.12.02.2001 р.), частка у статутному капiталi 
становить 0.000568 %, що складає 23 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник голови правлiння . члена прав-
ління Чекаловська Марiя Петрiвна (паспорт МС 583253 виданий 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.15.10.1999 р.), частка у ста-
тутному капiталi становит ь0 %, що складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: референт голови правлiння 
ВАТ «Чорткiвський завод «Агромаш». члена правління Дмитришин Ярос-
лав Михайлович (паспорт МС 433581 виданий Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.13.01.1999 р.), частка у статутному капiталi становит  
0 %, що складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: водiй ВАТ Чорткiвський завод «Агромаш»; майстер меха-
но- складального цеху ВАТ «Чорткiвський завод «Агромаш». Вищевказані 
посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немають. III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Голова правління Журба ярос-
лав Євстахович.

вIдКриТе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«ЧорТКIвСЬКий Завод «аГромаШ»
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ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво «ГраНIТ» 
(ЄдрПоУ 14243982)

повідомляє , що у «Повідомленні про виникнення особливої ін-
формації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента», надруковане у «відомостях На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 83(2087) 
від 05.05.2015 року абзац другий тексту повідомлення читати у на-
ступній редакції:

«Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (про-
токол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора това-
риства Гриценка Володимира Iвановича (паспорт серiї НК №982623 ви-
даний Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 26 лютого 
2002 року), у зв»язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товари-
ства . Особа перебувала на данiй посадi 3 роки . Особа володiє 313  акцiями 
на суму 78,25 грн., що становить 0,5905% статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

директор  Харченко в.м.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцIоНерНе Това-

риСТво «КерамПром»
2. Код за ЄДРПОУ: 24655289
3. Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський ра-

йон, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 340-20-81
5. Електронна поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КЕРАМ-
ПРОМ» вiд 30.04.2015 р. (Протокол № 33 вiд 30.04.2015 р.) вiдбулися 
наступнi змiни складу посадових осiб емiтента:

Достроково припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «КЕРАМ-
ПРОМ» Бондаренко Дар’ї Сергiївни у зв’язку зi змiною її мiсця прожи-
вання. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 

24.04.2014 р. по 30.04.2015 р. Часткою в статутному капiталi Емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «КЕРАМП-
РОМ» вiд 30.04.2015 р. (Протокол № 33 вiд 30.04.2015 р.) вiдбулися 
наступнi змiни складу посадових осiб емiтента: Обрано Ревiзором 
ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Назарова Олексiя Вiкторовича з 30.04.2015р. на 
перiод до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Начальник планово-економiчного вiддiлу ТОВ «VIP Бетон», За-
ступник генерального директора ТОВ «Астор — Груп». Згоду на на-
дання паспортних даних посадова особа 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. Генеральний директор 
ПраТ «КерамПром»  Бевзенко Борис федорович 

  04.05.2015 р.

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво «КерамПром»

Звіт 

Тов «рЮрІК» 
про присвоєні та оновлені кредитні рейтинги у квітні 2015 р.

№ Назва організації ЄдрПоУ Поточний 
кредитний рейтинг Прогноз вид кредитного рейтингу

дата 
визначення рейтингової 

оцінки
оновлені кредитні рейтинги
1 ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» 34619544 uaА- стабільний Рейтинг боргового інструменту 30.04.2015
2 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 36301800 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 30.04.2015
3 ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 36494420 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 30.04.2015
4 ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 

(серії А, В та С)
36494420 uaВВВ стабільний Рейтинг боргового інструменту 30.04.2015

5 ПАТ «КБ «Земельний 
Капітал»

20280450 uaВВВ в розвитку Рейтинг позичальника 30.04.2015

6 ТОВ «ТПК ОМЕГА» (серія А) 35634846 uaВ стабільний Рейтинг боргового інструменту 30.04.2015
7 ТОВ «Укрсоцбуд» (серія G) 33597609 uaВ стабільний Рейтинг боргового інструменту 30.04.2015
8 ПАТ «АВЕРС» (серія А) 00273991 uaCCC стабільний Рейтинг боргового інструменту 30.04.2015
9 ТОВ «МД ГРУП» (серії С та D) 31991010 Рейтинг відкликаний Рейтинг боргового інструменту 01.04.2015
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Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцІоНерНе 
ТовариСТво «рамБУрС-елеваТор». Організаційно-
правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство. Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ емітента: 30111867. Місцезнаходження емітента: 
04050, м. Київ, вул. Мельникова,12. Міжміський код, телефон та факс емі-
тента: 044 277 24 14, 044 303 94 10. Електронна поштова адреса: alexander.
tomkin@ramburs.com. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://30111867.
smida.gov.ua/em_reports Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 29.04.2015р. звiльнено Го-
лову ревiзiйної комiсiї Товариства Кушнiрук Ольгу Валерiївну. Пiдстава – 
подана нею заява. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини не 
має, перебувала на посадi Голови ревiзiйної комiсiї протягом 7 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 29.04.2015р. звiльнено 
Члена ревiзiйної комiсiї Товариства Черняк Аллу Iванiвну. Пiдстава – 
подана нею заява. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, 
судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини 
не має, перебувала на посадi Голови ревiзiйної комiсiї протягом 
7  рокiв

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 29.04.2015р., на посаду Го-
лови ревiзiйної комiсiї Товариства обрано Бєлову Ольгу Валерiївну – 
1979  року народження, акцiями Товариства не володiє, (згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надано), освiта вища, Київський нацiональний 
економiчний унiверситет, спецiальнiсть – фiнансовий менеджмент, 
закiнчила у 2002 роцi, 2008 р.-2010 р.- економiст по фiнансовiй роботi  
ТОВ «Рамбурс-Трайгон», з жовтня 2010 р. – економiст ЗАТ «Рамбурс» 
(ПрАТ «Рамбурс»), загальний стаж роботи 12 рокiв, не є афiлiйованою 
особою Товариства, судимостi немає

Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу №19 вiд 
29.04.2015р. Снiжко Анна Сергiївна (згоду на розкриття паспортних даних 
не надано) обрано на посаду – Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «РАМБУРС-
ЕЛЕВАТОР». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 р. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер 
ПрАТ «Рамбурс». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0  акцiй

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

емітента 
1. Повне найменування 
емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗIНЬКIВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

03756000

3. Місцезнаходження емітента 38100 Полтавська область, Зiнькiвський 
район, мiсто Зiнькiв Прохорова, 4

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(067)-568-58-25 (067)-650-49-83

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mail@nr-avers.com.ua

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

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

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

Посадова особа Директор Стаднiченко Вiталiй Олександрович (паспорт: 
серiя КН номер 422573 виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавськiй 
обл. 04.07.1997) припинено повноваження 05.05.2015р. рiшенням засiдання 
Наглядової ради (Протокол б/н вiд 05.05.2015р.) у зв'язку зi звiльненням за 
власним бажанням з 12.05.2015р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 04.04.2014 року. 

Посадова особа Директор Удовиченко Андрiй Вiкторович (паспорт: серiя 
КО номер 975883 виданий Зiнькiвським РВ УМВС в Полтавськiй обл. 
25.10.2014) обрано на посаду 05.05.2015р. рiшенням засiдання Наглядової 
ради (Протокол б/н вiд 05.05.2015р.) термiном безстроково з 13.05.2015р. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: директор ТОВ «БТК «Столиця Сервiс», директор ПАТ «АТП-15339».

директор ____________  Стаднiченко вiталiй олександрович

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво «ЗIНЬКIвСЬКа СIлЬГоСПТеХНIКа»

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«УПравлІННя меХаНІЗацІЇ БУдІвНицТва 

№ 23»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про 

емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента — Публічне акціонерне товари-
ство «Управління механізації будівництва № 23». 2.Код за ЄДРПОУ  — 
04715606; 3.Місцезнаходження -38762, Полтавська обл., Полтавський 
район, с.Терешки, вул.Шевченка, 11. 4.Міжміський код, телефон та факс- 
(0532)553013. 5.Електронна поштова адреса- 04715606@atrep.com.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації — http:// 04715606.smida.gov.ua. 
7. Вид особливої інформації -Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II.Текст повідомлення
ПАТ «УМБ-23» повідомляє, що рішенням загальних зборів акціо-

нерів 05.05.2015р. (протокол № 1) звільнено з посади секретаря 
правління у зв’язку зі звільненням з посади головного бухгалтера 
ПАТ  «УМБ-23»- Лелюх Тамара Юріївна, паспорт КО № 269624 
вид.01.11.2001р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 
часткою в статутному капіталі емітента не володіє, перебувала на 
посаді з 24.04.2014р.; обрано терміном на п’ять років секретарем 
правління- Кузуб Владислав Васильович, паспорт КН № 226275 
вид.12.03.2004р. Хорольським РВ УМВС України в Полтавській обл., 
часткою в СК не володіє, посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5-ти років- заступник начальника управління з юридичних 
питань ПАТ «УМБ-23». Звільнена і обрана посадові особи непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Голова правління (підпис) Ю.о.Шляхта  05.05.2015р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Зелене господарство», Код за ЄДРПОУ 05479378

Місцезнаходження:76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коно-
вальця, 411 а, міжміський код, телефон та факс (0342) 759172, елек-
тронна поштова адреса zelene_gospodarstvo@ukr.net , адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 05479378@atrep.com.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Зелене господар-

ство» вiд 30.04.2015 року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства « Зелене господарство « вiд 30.04.2015року):

Звільнено з посади виконуючого обов’язки директора — Кукурудза 
Романа Богдановича (паспорт СС 202072 виданий 02.03.1997 Івано-

Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області, частка у ста-
тутному капіталі — 0%) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з зміною 
складу посадових осіб. Перебував на посадi з 2015 року, до 1 року. 

Обрано на посаду Директора — Дарвая Ярослава Ігоревича (пас-
порт СЕ 217888 виданий 28.01.2003 Iвано-Франкiвським МВ УМВС в 
Iвано-Франкiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0,0%) По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Призначено на посаду Директора до переобрання.  Попередня 
посада — не займав. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Найменування посади директор дарвай 
ярослав Ігорович, 05.05.2015 року

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«ЗелеНе ГоСПодарСТво»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПриваТНе аКцIоНерНе 
ТовариСТво «КаТП-1028» 

2. Код за ЄДРПОУ: 05447639
3. Місцезнаходження: 09109 м. Біла Церква вул. Мережна,10
4. Міжміський код, телефон та факс: 04463 6-20-24 04463 6-20-24
5. Електронна поштова адреса: katp1028@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: katp1028.in.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Посадова особа ДИКИЙ Геннадій Анатолійович (Паспорт: серія СК но-
мер 757305 виданий 03.03.1998 р. Міський відділ №2 Білоцерківського 
МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова На-
глядової ради, припинила повноваження. Припинення повноважень поса-
дової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради (протокол №5 
від 30.04.2015) у зв’язку з складанням посадової особи повноважень Голо-
ви Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
30,32%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 158328,25 грн. 

Посадова особа ДИКИЙ Анатолій Павлович (паспорт: серія СК номер 
624034 виданий 25.07.1997 р. Міський відділ №2 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. Припинено повноваження на підставі рі-
шення Наглядової ради (протокол №5 від 30.04.2015) у зв’язку з обранням 
Головою Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

10,078%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 52627,75 грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Посадова особа ДИКИЙ Анатолій Павлович (Паспорт: серія СК номер 
624034 виданий 25.07.1997 р. Міський відділ №2 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській області), обрана на посаду Голова Наглядової 
ради з 01.05.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішен-
ня Наглядової ради (протокол №5 від 30.04.2015 р.) у зв’язку з припинен-
ням повноважень Голови Наглядової ради за власним бажанням. Строк, на 
який обрано особу: 0,5 року. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради ПрАТ 
«КАТП 1028». Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,078%. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210511 акцій. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 52627,75 грн.

ДИКИЙ Геннадій Анатолійович (паспорт: серія СК номер 757305 виданий 
03.03.1998 р. Міський відділ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київ-
ській області) обраний на посаду Член Наглядової ради. Обрання посадової 
особи виконано на підставі рішення Наглядової ради (протокол №5 від 
30.04.2015 р.) у зв’язку з складанням повноважень Голови Наглядової ради за 
власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 30,32%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 158328,25 грн. Строк, на який обрано 
особу: 0,5 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради ПрАТ «КАТП 1028». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 633313 акцій. Посадові особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

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  Парубок анатолій васильович

ШаНовНІ аКцІоНери!
Приватне акціонерне товариство «Закарпатський рибокомбінат» (код 

ЄДРПОУ 00476636), що знаходиться за адресою: Закарпатська 
обл.,Мукачівський р-н, с. Залужжя, вул.Пушкіна,61, інформує та повідо-
мляє про зміни у порядку денному на позачергових Загальних зборах 
акціонерів.

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 21 травня 2015 року з 10.20 
до 11.00

Дата та час відкриття Зборів: 21 травня 2015 року об 11.00
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Закарпат-

ська обл.,мукачівський р-н, с. Залужжя, вул.Пушкіна,61 (кабінет ге-
нерального директора)

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

У зв’язку з отримання пропозиції до Порядку денного позачергових 
загальних зборів акціонерів від акціонера, якому належить понад 5% ак-
цій Товариства, були внесені зміни до порядку денного загальних зборів 
(порядок денний доповнений 9 та 10 питаннями).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів з 
урахуванням пропозиції акціонера:

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

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

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

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

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

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

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

9. Про вчинення значного правочину
10. Про визначення незалежного оцінювача майна.
Нагадуємо, що з матеріалами, що пов'язані з порядком денним збо-

рів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 
до 16.00 за адресою Товариства: Мукачівський р-н, с. Залужжя, вул.Пуш-
кіна,61 в Приймальній Генерального Директора. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами — Степчишин Надія 
Василівна, тел. (03131) 3-15-33. Довідки за телефоном: (03131) 3-15-33

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

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

Генеральний директор Товариства 
 олексик василь Іванович

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ЗаКарПаТСЬКий риБоКомБІНаТ»

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
«СУмСЬКий Завод ПродоволЬЧиХ ТоварIв»

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

«Сумський завод продовольчих 
товарiв»

2. Код за ЄДРПОУ 00375160
3. Місцезнаходження 42350, с. Бездрик, 

вул. Зарiчна,буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)700-459 (0542)700-458
5. Електронна поштова адреса olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://olivija.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наказом Директора № К0000000065-01580 вiд 5 травня 2015 року призна-

чена на посаду головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ» Коротецька Ган-
на Олександрiвна (паспорт МВ №505734 виданий 18.07.2012 р. Ковпакiвський 
РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi). Призначено Коротецьку Г.О на 
посаду головного бухгалтера безстроково. Непогашена судимiсть у Коро-
тецької Г.О. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр частки , якою 
володiє Коротецька Г.О. в статутному капiталi емiтента складає 0 штук акцiй. 
Пакет акцiй емiтента , який належить Коротецькiй Г.О. складає 0%. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: головний 
бухгалтер ТОВ «Фрунзе-Будiндустрiя», головний бухгалтер ПАТ «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДIкомпресормаш», та голо-
вний бухгалтер ТОВ «Спецтехстрой».

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 манжелей Юлiя русланiвна

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.05.2015

(дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство акціонерна страхова компанія»Скарбниця»

2. Код за ЄДРПОУ 13809430
3. Місцезнаходження 79005, м. Львiв, Саксаганського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211
5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця» 

вiд 30.04.2015 року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватного 
Акціонерного Товариства АСК «Скарбниця» вiд 30.04.2015 року):

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Дубового Бориса Ва-
сильовича , частка у статутному капіталі — 6,2929%) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звіль-
нено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради з 2002 року, 12 рокiв. Посадова особа 
не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Волинець Ярослав Ми-
колайовича , частка у статутному капіталі — 6,2929%) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звіль-
нено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на 
посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 12 рокiв. Посадова особа 
не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Пастернак Володимир 
Іванович , частка у статутному капіталі — 6,2929%) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звіль-
нено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на 
посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 12 рокiв. Посадова особа 
не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Голова ревізійної комісії Пастернак Роман Во-
лодимирович , частка у статутному капіталі — 3.3678%) Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Пе-
ребував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 12 рокiв. По-
садова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних 
даних.

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Дубового Бориса 
Васильовича , частка у статутному капіталі — 6,2929%) Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада Голова 
Наглядової ради. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Волинець Ярослав 
Миколайовича , частка у статутному капіталі — 6,2929% Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада Член На-
глядової ради. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Пастернак Володи-
мир Іванович, частка у статутному капіталі — 6,2929% Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада Член На-
глядової ради. 

Призначено на посаду Ревізора Дубова Галина Миколаївна, частка 
у статутному капіталі — 3,3214% Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на по-
саду до переобрання.  Попередня посада не займала. 

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

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

2. Найменування посади
 Голова правління Челак андрій ярославович,  05.05.2015

ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
аКцІоНерНа СТраХова КомПаНІя «СКарБНиця»

Повідомлення  
про виникнення особової інформації про емітента

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Коммунтранс»

Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код емітента: 32026358
Місцезнаходження емітента: 01024, Україна, місто Київ, Печерський 

район, вулиця Круглоуніверситетська, будинок 3-5, офіс №68.
Телефон керівника емітента: 044-235-00-11
Електронна поштова адреса: ruslana_07@kommuntrans.in.ua
Адреса сторінки в мережі інтернет: http://kommuntrans.in.ua/
Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
Дата здійснення події: 30.04.2015р.

Текст повідомлення: 
Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 

30.04.2015 року, яке оформлено Протоколом №30/04-2015 від 
30.04.2015 року, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емі-
тента:

Повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Тухти Андрiя Валерiйовича 
припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.15 (протокол 
№30/04-2015 вiд 30.04.15) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повно-
важень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi 
та посадовi злочини не притягалась. На посадi голови Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ перебував з 20.04.2012р. Володiє часткою 33,3% статутного 
капiталу емiтента.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Внукової Надiї Анатолiївни 
припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.15 (протокол 
№30/04-2015 вiд 30.04.15) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повно-
важень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi 
та посадовi злочини не притягалась. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ перебувала з 20.04.2012 р. Володiє часткою 0,51% статутного 
капiталу емiтента.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Зубкової Людмили Проко-
пiв ни припинено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2015р. 

(протокол №30/04-2015 вiд 30.04.2015) у зв'язку з закiнченням термiну 
дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за 
корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi голови 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ перебувала з 20.04.2012 р. Володiє часткою 
32,28% статутного капiталу емiтента. Протягом своєї дiяльностi 
обiймала наступнi посади: ПрАТ «Вестастрой»- начальник 
управлiння.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови ревізійної комісії Машненкова 
Костянтина Анатолiйовича, паспорт серія ВА 446146, виданий Крама-
торським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.05.1996р. Посадо-
ву особу обрано на посаду термiном на 3 роки. Посадовiй особi нале-
жать 60 простих iменних акцiй, що складає 0,55% статутного капiталу. 
Останнi 5 рокiв посадова особа займає посаду Генерального директо-
ра в ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена ревізійної комісії Внукову Надію 
Анатоліївну. Паспорт серія ВВ 393015, виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 09.04.1997р. Посадову особу об-
рано на посаду термiном на 3 роки. Посадовiй особi належить 55 про-
стих iмених акцiй, що складає — 0,5045% Статутного капiталу емiтента. 
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду керуючої справами в 
ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена ревізійної комісії Зубкову Людмилу 
Прокопівну. Паспорт серія ВВ 891970, виданий Краматорським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 23.07.1999р. Посадову особу об-
рано на посаду термiном на 3 роки. Посадовiй особi належить 3519 
простих iмених акцiй, що складає — 32,28% Статутного капiталу 
емiтента. Посади, якi займала останнi 5 рокiв: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ»- 
начальник виробничого управлiння. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа, вказана нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства

Генеральний директор  о.І.Косик

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «КоммУНТраНС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе аКцIоНерНе 
ТовариСТво «лУцЬКе авIаПIдПриЄмСТво»

2. Код за ЄДРПОУ: 13363879; 3. Місцезнаходження: 43003, м. Луцьк, 
Аеропорт; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0332780139; 5. Електронна 
поштова адреса: avia@syntex.lutsk.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.lutsk-avia.at.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
8. Дата здійснення дії: 30.04.2015р.

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Байцима Василя Фе-

доровича вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30 квiтня 2015 року Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 
9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Термiн перебувння на посадi з 28.07.2012р. 
по 30.04.2015р. Згода на оприлюднення паспортних даних — вiдсутня. 
Часткою в статутному капіталі не володіє.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Гончарук Наталiї Ми-
колаївни вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30 квiтня 2015 року Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 
9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Термiн перебувння на посадi з 28.07.2012р. 
по 30.04.2015р. Згода на оприлюднення паспортних даних — вiдсутня. 
Часткою в статутному капіталі не володіє.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Кривицького Антона Фе-
доровича вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30 квiтня 2015 року Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 
9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Термiн перебувння на посадi з 28.07.2012р. по 
30.04.2015р. Згода на оприлюднення паспортних даних — вiдсутня. Част-
кою в статутному капіталі не володіє.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Хомiч Олени 
Леонiдiвни вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30 квiтня 2015 року Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 
9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Термiн перебувння на посадi з 28.07.2012р. 
по 30.04.2015р. Згода на оприлюднення паспортних даних — вiдсутня. Во-
лодіє часткою в розмірі 0.0035 % статутного капіталу.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Губарєва Михайла 
Миколайовича вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30 квiтня 2015 року За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: 

пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Термiн перебувння на посадi з 
28.07.2012р. по 30.04.2015р. Згода на оприлюднення паспортних даних — 
вiдсутня. Володіє часткою в розмірі 0.0050 % статутного капіталу.

Бойцима Василя Федоровича обрано на посаду голови Наглядової ради 
вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30.04.2015 року Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО», протоколу №1 наглядової ради вiд 
30.04.2015р. Попереднi посади якi обiймала особа протягом останнiх 
5  рокiв — заступник Луцького мiського голови; Голова Наглядової ради 
ПАТ  «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2; 
10.2.5.8 Статуту. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Гончарук Наталiю Миколаївну обрано на посаду члена Наглядової ради 
вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30.04.2015 року Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Попереднi посади якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв — юрисконсульт ТзОВ «Волиньторгхлiб», член На-
глядової ради ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 
9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Кривицького Антона Федоровича обрано на посаду члена Наглядової ради 
вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30.04.2015 року Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Попереднi посади якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв — радник Луцького мiського голови, Член Наглядо-
вої ради ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 
9.3.1.2 Статуту. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Бортнiка Вiктора Олександровича обрано на посаду члена Наглядової ради 
вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30.04.2015 року Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Попереднi посади якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв — директор ПрАТ «Джерела Мiжгiря». Пiдстава: 
пп. 9.2.2.16; 9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Часткою в статутному капіталі не володіє.

Слупко Наталiю Анатолiївну обрано на посаду члена Наглядової ради 
вiдповiдно до протоколу №10 вiд 30.04.2015 року Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВIАПIДПРИЄМСТВО». Попереднi посади якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв — адвокат- самозайнята особа. Пiдстава: пп. 9.2.2.16; 
9.2.2.17; 9.3.1.2 Статуту. Часткою в статутному капіталі не володіє.

У посадових осіб вiдсутні непогашені судимості за корисливi та посадовi 
злочини.

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

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

Голова правлiння фiларетов валерiй федорович,  30.04.2015р. 

Повідомлення
про виникнення особливої інформації  

про емітента
ПаТ «КриСТалБаНК»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента — ПУБлІЧНе аКцІоНерНе Това-
риСТво «КриСТалБаНК»

1.2 Організаційно-правова форма емітента — акціонерне товари-
ство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 39544699
1.4 Місцезнаходження емітента — 04053, м. Київ, вул. Кудрявський 

узвіз, буд. 2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента — тел./факс (044) 

5904664
1.6 Електронна поштова адреса емітента: a.metnova@cristalbank.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://cristalbank.com.ua

1.8 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» (далі — 

Банк) повідомляє, що Спостережною радою Банку 22.04.2015 прийнято 
рішення, що затверджене протоколом №5, про обрання строком на 5 років 
Заступником Голови Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРИСТАЛБАНК» з 22.04.2015 року Далеко Олега Анатолійовича 
(паспорт серія КН №001868, виданий Кобеляцьким РВ УМВС України в 
Полтавській області 19.07.1995). Протягом останніх п`яти років Далеко 
Олег Анатолійович обіймав наступні посади: директор центру координації 
та супроводження роботи регіональної мережі ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА 
КРЕДИТ», директор центру по роботі з проблемними активами ПАТ «БАНК 
«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», заступник начальника відділу державної вико-
навчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області. Зазна-
чена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, акціями Банку та часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

ПаТ «КриСТалБаНК»
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента — ПУБлІЧНе аКцІоНерНе Това-

риСТво «КриСТалБаНК»
1.2 Організаційно-правова форма емітента — акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 39544699
1.4 Місцезнаходження емітента — 04053, м. Київ, вул. Кудрявський 

узвіз, буд. 2
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента — тел./факс (044) 5904664
1.6 Електронна поштова адреса емітента: a.metnova@cristalbank.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cristalbank.com.ua
1.8 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» (далі — 
Банк) повідомляє про прийняте Спостережною радою Банку 22.04.2015 
рішення, що затверджене протоколом №4, про обрання строком на 5 років 
членом Правління ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИС-
ТАЛБАНК» з 22.04.2015 року Метньову Анастасію Валеріївну (паспорт се-
рія СН №292086, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 
29.08.1996). Протягом останніх п`яти років Метньова Анастасія Валеріївна 
обіймала наступні посади: начальник Служби внутрішнього аудиту 
ПАТ  «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК», начальник Служби внутріш-
нього аудиту ПАТ «ТЕРРА БАНК», начальник управління методології та 
організації аудиту Департаменту аудиту Національного банку України, на-
чальник управління аналітично-інформаційного аналізу Департаменту  
аудиту Національного банку України, начальник Служби фінансового моні-
торингу ПАТ «ТЕРРА БАНК», заступник начальника управління внутріш-
ньої ревізії ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК». Зазначена особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Банку та часткою в 
статутному капіталі Банку не володіє.

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «КриСТалБаНК»

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «КриСТалБаНК»
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Повідомлення про виникнення особливої  інформації  емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "АГРОХІМ - СЕРВІС".

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05488070.
3. Місцезнаходження: вул. Виробнича, буд.2, смт. Ювілейне, Дніпропет-

ровський р-н., Дніпропетровська  обл., 52005.
4. Міжміський код та телефон,факс (056) 753-90-65.
5. Електронна поштова адреса:  05488070 @atrep.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 05488070.іnfosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості  про зміну  складу посадових

осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

Річними загальними зборами ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" від 29.04.2015 р.
(протокол № 1/2015 від 29.04.2015 р.)  припинено повноваження:

- Голови правління  Луценка Олександра Петровича  (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого рішення
є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента у розмірі 64,008480%. Володiє пакетом акцій емітента у
кількості 596326 штук. Посадова особа немає непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на посаді Го-
лови правління ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

- члена правління  Пашкурової Тетяни Михайлівни   (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого рішення
є закiнчення термiну перебування на посаді. Не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Посадова особа немає непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на посаді чле-
на правління 5 років.

- члена правління Кобиляцького Володимира Івановича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано ). Підставою для прийняття такого рі-
шення є закiнчення термiну перебування на посаді Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента у розмірі 0,214670%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у кількості 2000 штук.  Посадова особа немає непогашеної судимос-
тi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на поса-
ді члена правління ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

-  Голови Наглядової ради  Луценка Сергія Олександровича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого
рішення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента у розмірі 0,202220%. Володiє пакетом акцій
емітента у кількості 1884 акцій. Посадова особа немає непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на
посаді Голови Наглядової ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

- члена  Наглядової ради  Сергійчика Станіслава Івановича  (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого
рішення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента у розмірі 24,97190%. Володiє пакетом акцій
емітента у кількості 232648 акцій. Посадова особа немає непогашеної су-
димостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на
посаді члена Наглядової ради ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

- члена  Наглядової ради  Губи Валентини Володимирівни  (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого
рішення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента у розмірі 0,214670%. Володiє пакетом акцій
емітента у кількості 2000 акцій. Посадова особа немає непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на
посаді члена Наглядової ради  5 років.

- члена  Наглядової ради Тітарєвої Катерини Олександрівни (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого
рішення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента у розмірі 0,202220%. Володiє пакетом акцій
емітента у кількості 1884акцій. Посадова особа немає непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на
посаді члена Наглядової ради  5 років.

- члена  Наглядової ради Пашкурової Марії Олексіївни (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого рі-
шення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента у розмірі 0,202220%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у кількості 1884акцій. Посадова особа немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на посаді
члена Наглядової ради ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

- члена  Наглядової ради Ступака Григорія  Миколайовича (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого
рішення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента у розмірі 0,214670%. Володiє пакетом акцій
емітента у кількості 2000 акцій. Посадова особа немає непогашеної суди-
мостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на
посаді члена Наглядової ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

- припинено повноваження члена  Наглядової ради Похвалітова Вікто-
ра Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підставою
для прийняття такого рішення є закiнчення термiну перебування на посаді.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,057530%. Воло-
дiє пакетом акцій емітента у кількості 536акцій. Посадова особа немає не-
погашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа
перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5
років.

Річними загальними зборами ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" від 29.04.2015р.
(протокол №1/2015 від 29.04.2015р)  припинено повноваження члена  Ре-
візійної комісії  Кошман Юлії Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Підставою для прийняття такого рішення є закiнчення
термiну перебування на посаді. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента у розмірі 0,021880%. Володiє пакетом акцій емітента у кількості 120
акцій. Посадова особа немає непогашеної судимостi за посадовi та корис-
ливi злочини. Посадова особа  перебувала на посаді члена Ревізійної ко-
місії 5 років.

- члена  Ревізійної комісії   Пирогової Марії Іванівни (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого рішення є
закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в статутному
капіталі емітента у розмірі 0,002140%. Володiє пакетом акцій емітента у
кількості 20 акцій. Посадова особа немає непогашеної судимостi за поса-
довi та корисливi злочини. Посадова особа  перебувала на посаді члена
Ревізійної комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС"  5 років.

- члена  Ревізійної комісії   Торгонської Зінаїди Максимівни (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Підставою для прийняття такого
рішення є закiнчення термiну перебування на посаді. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента у розмірі 0,002140%. Володiє пакетом акцій
емітента у кількості 20 акцій. Посадова особа немає непогашеної судимос-
тi за посадовi та корисливi злочини. Посадова особа перебувала на поса-
ді Голови  Ревізійної комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" 5 років.

Річними загальними зборами  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" від
29.04.2015р.(протокол №1/2015 від 29.04.2015р)  обрано: 

- Головою правління  Луценка Олександра Петровича  (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова осо-
ба  у статутному капіталі  емітента складає 64,008480% . Володiє пакетом
акцій емітента  у  кількості  596326 акцій. Посадову особу обрано у зв'язку
iз припиненням повноважень  попереднього складу Правління. Посадову
особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала
посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова правління  ПАТ "АГ-
РОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом правління  Пашкурову Тетяну Михайлівну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка  у статутному капіталі  емі-
тента посадова особа не володіє. Посадову особу обрано у зв'язку  iз при-
пиненням повноважень  попереднього складу Правління. Посадову особу
обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала посадо-
ва особа протягом останнiх п`яти рокiв: головний бухгалтер член правлін-
ня  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";.

- обрано  членом правління  Кобиляцького Володимира Івановича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє поса-
дова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670% . Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Правління. По-
садову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член правління  ПАТ
"АГРОХІМ-СЕРВІС";

-  обрано  Головою Наглядової ради  Тітарєву Катерину Олександрівну(
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,202220% . Воло-
дiє пакетом акцій емітента  у  кількості  1884 акцій. Посадову особу обрано
у зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової
ради. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наг-
лядової ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Сергійчика Станіслава Івановича (
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 24,971980 % . Воло-
дiє пакетом акцій емітента  у  кількості  232648 акцій. Посадову особу об-
рано у зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Нагля-
дової ради. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова
особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. По-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наг-
лядової ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Губу Валентину Володимирівну (
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670% . Воло-
дiє пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано
у зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової
ради. Посадову особу  обрано  терміном на 3 (три) роки..  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХІМ - СЕРВІС"
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якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Петренко Марію Олексіївну( згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,202220% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  1884 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ради.
Посадову особу  обрано  терміном на 3 (три) роки.  Посадова особа немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядової ради
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" (змінила прізвище з Пашкурової М.О. на Петрен-
ко М.О.);

-  обрано членом Наглядової ради  Ступака Григорія Миколайовича(
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670%. Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ра-
ди. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

-  обрано  Головою Ревізійної комісії Торгонську Зінаїду Максимівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє поса-
дова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,002140% . Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комі-

сії. Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років. Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Ревізій-
ної комісії  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";.

-  обрано  членом Ревізійної комісії Кошман Юлію Анатоліївну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,012880% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  120 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії.
Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член  Ревізійної
комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Ревізійної комісії Пирогову Марію Іванівну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,00214% . Володiє пакетом
акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у зв'язку  iз
припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії. Поса-
дову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Ревізійної комісії
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС".

Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно чинного законодавства 

Голова правління Луценко О.П.

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

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" 2.
Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул. Вин-
ниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електронна пошто-
ва адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://
prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 2.
Текст повідомлення. Згiдно отриманого 30.04.2015р. реєстру акцiонрiв вiд-
булась змiна розмiру пакетiв власникiв, яким належить 10 i бiльше % голо-
суючих акцiй товариства.1.Розмiр частки ТОВ"КУА"Парангон" (ПНВIФЗТ"Па-
рангон") (код ЄДРПОУ 34464724, мiсцезнаходження АР Крим, м. Севасто-
поль, вул.. Вакуленчука, 33А/3-1) до зменшення становив 9 611 790 шт. (
77.31%). Пiсля вiдчуження 9 611 790 шт. акцiй розмiр пакету акцiй становить
0 акцiй . 2. Компанiя "Велiвера iнвестментс лiмiтед" (WELLIVERA INVES-
TMENTS LIMITED ) (код НЕ 256092 , мiсцезнаходження Спиру Кiпрiану, буд.
СК Хаус 61, Лiмассол, Кiпр), яка до набуття пакету акцiй не була акцiонером
товариства, придбала пакет акцiй у розмiрi 4638628 голосуючих акцiй, що
становить 37, 3108% статутного капiталу емiтента. 3. Публiчне акцiонерне
товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвес-
тицiйний фонд "СТАРТАП" (код ЄДРПОУ 38866104 , мiсцезнаходженням м.
Київ, вул. Московська, б. 46/2, лiт. А), яке до набуття пакету акцiй не було ак-
цiонером товариства, придбало пакет акцiй у розмiрi 6203962 голосуючих
акцiй, що становить 49.9016% статутного капiталу емiтента. 3. Підпис. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор  Пелешатий Олександр Миколайович. 30.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

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

1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Престиж-Ін-
тер" 2. Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi,
вул. Винниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електрон-
на поштова адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет http:// prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. 
Зміни у складі посадових осіб товариства відбулись у відповідності до

рішення загальних зборів акціонерів товариства, рішення Ревізійної комісії
та Наглядової ради товариства від 30.04.15р.  2.1. Припинено повноважен-
ня і обрано повторно на попередні посади на термін 3 роки: 1. Голова Ре-
вiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна 2. Член Ревiзiйної комiсiї Гетьман
Елеонора Станiславiвна. 3. Член Ревiзiйної комiсiї Долгова Тетяна Володи-
мирiвна. 4. Голова Наглядової ради Легостаєва Лiна Iванiвна. 5. Член Наг-

лядової ради Кулик Свiтлана Олександрiвна.6.Член Наглядової ради Каль
Тетяна Миколаївна. Посадові особи перебували на посадах, на які їх пов-
торно обрали з 25.10.10 р. (повторно переобрано 15.04.13 р.). 2.2.Припи-
нено повноваження: 1.Член Наглядової ради Нечипоренко Сергiй Анато-
лiйович, перебував на посаді з 25.10.2010р., переобрано повторно
15.04.13р. 2.Член Наглядової ради Чернова Ольга Юрiївна, перебувала на
посадi з 15.04.13р. 2.3.Обрано на термін 3 роки: Член Наглядової ради
Косматовський Вiталiй Володимирович, попередня посада - ТОВ "Укрком-
плект плюс", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 2. Член Наглядо-
вої ради Шкоденко Оксана Володимирiвна, попередня посада - ТОВ "Ук-
ркомплект плюс", фiнансовий менеджер. Посадові особи згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi не надали. Посадові особи непогашених
судимостей немають. Посадові особи акціями товариства не володіють. 

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

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

Директор  Пелешатий Олександр Миколайович.
30.04.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКА СТОА"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградська станція технічного обслуговування вантажних і легкових
автомобілів". Код за ЄДРПОУ: 05403501. Місцезнаходження: 25014,
м.Кіровоград, вул.Виставочна,1б. Міжміський код, телефон та факс:
0522-56-57-82. Електронна поштова адреса емітента: kstoa@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 05403501.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
30.04.2015 року ПАТ "Кіровоградська СТОА" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи, яка володіє більш ніж 10% голосуючих

акцій, збільшився з 166 610 (41 652,50 грн; 17,53%) простих іменних ак-
цій до 171 008 (42 752 грн; 18%) простих іменних акцій.

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

Директор Козяр Григорій Васильович.

ПовІдомлеННя  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АГРОБУД-1»; 2. Код за ЄДРПОУ: 31925372; 3. Місцезнаходжен-
ня: 01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд. 4/6; 4. Міжміський код, 
телефон та факс: т/ф(044) 528-77-16; 5. Електронна поштова адреса: 
akuchin@ifl.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://31925372.
infosite.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення 
Зміни відбулися за рішенням Загальних зборів акціонерів 30.04.2015 

р. (Протокол від 30.04.2015 р.) у зв’язку з закінченням строку повнова-
жень, припинено повноваження: повного складу Наглядової ради 
Товариства (особи перебували на посаді 3 роки): Голови Наглядової 
ради Товариства Ряполова Максима Валерійовича, члена Наглядової 
ради Товариства Тихонова Олега Олександровича, члена Наглядової 
ради Товариства Гудова Костянтина Володимировича; повного складу 
ревізійної комісії Товариства (особи перебували на посаді 3 роки): Го-
лови Ревізійної комісії Сороки Сергія Степановича, члена Ревізійної ко-
місії Гук Валентини Віталіївни; Генерального директора Товариства 
(перебував на посаді 3 роки) Кучина Андрія Володимировича. обрано 

на 3 роки: Генерального директора Товариства Кучина Андрія Володи-
мировича, останні 5 р. обіймав посаду Ген.директора ПАТ «Агробуд -1», 
Гол. бухгалтера ТОВ «БК «Основа»; Голову Наглядової ради Товариства 
Ряполова Максима Валерійовича, останні 5 р. обіймав посаду Директор 
ТОВ «БК «Основа»; члена Наглядової ради Товариства Тихонова Олега 
Олександровича, останні 5 р. обіймав посаду Директора ТОВ «МТК»; 
члена Наглядової ради Товариства Гудова Костянтина Володимирови-
ча, останні 5 р. обіймав посаду Директора ПрАТ «Дiловi партнери»;  
обрано на 2 роки: Голову Ревізійної комісії Сороку Сергія Степанови-
ча, останні 5 р. обіймав посаду Заст.директора з питань безпеки-нач. 
комерційного в-лу ТОВ «БК «Основа»; члена Ревізійної комісії Гук Ва-
лентину Віталіївну, останні 5 р. обіймала посаду заст.гол.бухгалтера 
ТОВ «БК «Основа».

Гудов К.В. володіє 0,0002% у стат.капіталі Товариства, Тихонов О.О. 
володіє 0,0002% у стат.капіталі Товариства. Інші особи частками у стат.
капіталі Товариства не володіють. Усі вищезазначені фізичні особи згоду 
на розкриття паспортних даних не надали. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Товариства Кучин ан-
дрій володимирович 05.05.2015 р.

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «аГроБУд-1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміну складу 
посадових осіб) емітента

I. Загальні відомості Повне найменування емітента Публiчне 
акцiонерне товариство «Херсонський хлiбокомбiнат». Код за 
ЄдрПоУ 00380267. Місцезнаходження:73000, м.Херсон, Червоносту-
дентська. 30. Міжміський код, телефон та факс(0552)494172, 
(0552)494172. Електронна поштова адреса HLBREAD1@UKR.NET . 
Адреса сторінки в мережі Інтернет http://www.hleb.kherson.ua/

II. Текст повідомлення Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 
30.04.2015 року, в зв’язку з закiнченням термiну припинено повноважен-
ня: Голови ревiзiйної комiсiї Саган Ольги Олексiївни, перебувала на посадi 
з 26.04.2012 р. , володiє часткою 0.00246 вiдсоткiв статутного капiталу 
ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», паспорт МО 020252 виданий 
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 19.01.1996 р. 
Члена ревiзiйної комiсiї Ковальської Ольги Йосипiвни, перебувала на 
посадi з 26.04.2012 р., володiє часткою 0.0031 вiдсоткiв статутного 
капiталу ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», паспорт МО 020252 виданий 
Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 14.03.1996 р. 
Члена ревiзiйної комiсiї Ольховенко Людмили Юрiївни, перебувала на 
посадi з 26.04.2012 р., володiє часткою 0.00923 вiдсоткiв статутного 
капiталу ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат».Паспорт МО104337 виданий 
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 22.03.1996 р.

Згiдноз рiшенням загальних зборiв та ревiзiйної комiсiї вiд 
30.04.2015  року обрано строком на 3 роки: Головою ревiзiйної комiсiї 

Саган Ольгу Олексiївну, володiє часткою 0.00246 вiдсоткiв статутного 
капiталу ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», паспорт МО020252 виданий 
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 19.01.1996 р., 
останнi 5 рокiв працює ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», провiдний 
економiст. Членом ревiзiйної комiсiї Ковальську Ольгу Йосипiвну, володiє 
часткою 0.0031 вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ «Херсонський хлібо-
комбінат, паспорт МО058770 виданий Суворовський РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Херсонськiй областi 14.03.1996 р., 2 роки працювала ПАТ «Херсон-
ський хлiбокомбiнат», економiст з цiн. Останні 3 роки працює Комунальне 
підприємство «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської 
обласної ради, економіст. Членом ревiзiйної комiсiї Ольховенко Людмилу 
Юрiївну, володiє часткою 0.00923 вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ «Хер-
сонський хлiбокомбiнат», паспорт МО 104337 виданий Днiпровський РВ 
ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 14.03.1996 р., останнi 5 рокiв 
працює ПАТ «Херсонський хлiбокомбiнат», провiдний економiст. Всі знов 
обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають.

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

Голова правлiння  дуров Сергiй Борисович
(дата)

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво «ХерСоНСЬКий ХлIБоКомБIНаТ»
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якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Петренко Марію Олексіївну( згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,202220% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  1884 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ради.
Посадову особу  обрано  терміном на 3 (три) роки.  Посадова особа немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядової ради
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" (змінила прізвище з Пашкурової М.О. на Петрен-
ко М.О.);

-  обрано членом Наглядової ради  Ступака Григорія Миколайовича(
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670%. Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ра-
ди. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

-  обрано  Головою Ревізійної комісії Торгонську Зінаїду Максимівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє поса-
дова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,002140% . Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комі-

сії. Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років. Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Ревізій-
ної комісії  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";.

-  обрано  членом Ревізійної комісії Кошман Юлію Анатоліївну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,012880% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  120 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії.
Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член  Ревізійної
комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Ревізійної комісії Пирогову Марію Іванівну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,00214% . Володiє пакетом
акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у зв'язку  iз
припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії. Поса-
дову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Ревізійної комісії
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС".

Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно чинного законодавства 

Голова правління Луценко О.П.

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

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" 2.
Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул. Вин-
ниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електронна пошто-
ва адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://
prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 2.
Текст повідомлення. Згiдно отриманого 30.04.2015р. реєстру акцiонрiв вiд-
булась змiна розмiру пакетiв власникiв, яким належить 10 i бiльше % голо-
суючих акцiй товариства.1.Розмiр частки ТОВ"КУА"Парангон" (ПНВIФЗТ"Па-
рангон") (код ЄДРПОУ 34464724, мiсцезнаходження АР Крим, м. Севасто-
поль, вул.. Вакуленчука, 33А/3-1) до зменшення становив 9 611 790 шт. (
77.31%). Пiсля вiдчуження 9 611 790 шт. акцiй розмiр пакету акцiй становить
0 акцiй . 2. Компанiя "Велiвера iнвестментс лiмiтед" (WELLIVERA INVES-
TMENTS LIMITED ) (код НЕ 256092 , мiсцезнаходження Спиру Кiпрiану, буд.
СК Хаус 61, Лiмассол, Кiпр), яка до набуття пакету акцiй не була акцiонером
товариства, придбала пакет акцiй у розмiрi 4638628 голосуючих акцiй, що
становить 37, 3108% статутного капiталу емiтента. 3. Публiчне акцiонерне
товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвес-
тицiйний фонд "СТАРТАП" (код ЄДРПОУ 38866104 , мiсцезнаходженням м.
Київ, вул. Московська, б. 46/2, лiт. А), яке до набуття пакету акцiй не було ак-
цiонером товариства, придбало пакет акцiй у розмiрi 6203962 голосуючих
акцiй, що становить 49.9016% статутного капiталу емiтента. 3. Підпис. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор  Пелешатий Олександр Миколайович. 30.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

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

1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Престиж-Ін-
тер" 2. Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi,
вул. Винниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електрон-
на поштова адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет http:// prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. 
Зміни у складі посадових осіб товариства відбулись у відповідності до

рішення загальних зборів акціонерів товариства, рішення Ревізійної комісії
та Наглядової ради товариства від 30.04.15р.  2.1. Припинено повноважен-
ня і обрано повторно на попередні посади на термін 3 роки: 1. Голова Ре-
вiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна 2. Член Ревiзiйної комiсiї Гетьман
Елеонора Станiславiвна. 3. Член Ревiзiйної комiсiї Долгова Тетяна Володи-
мирiвна. 4. Голова Наглядової ради Легостаєва Лiна Iванiвна. 5. Член Наг-

лядової ради Кулик Свiтлана Олександрiвна.6.Член Наглядової ради Каль
Тетяна Миколаївна. Посадові особи перебували на посадах, на які їх пов-
торно обрали з 25.10.10 р. (повторно переобрано 15.04.13 р.). 2.2.Припи-
нено повноваження: 1.Член Наглядової ради Нечипоренко Сергiй Анато-
лiйович, перебував на посаді з 25.10.2010р., переобрано повторно
15.04.13р. 2.Член Наглядової ради Чернова Ольга Юрiївна, перебувала на
посадi з 15.04.13р. 2.3.Обрано на термін 3 роки: Член Наглядової ради
Косматовський Вiталiй Володимирович, попередня посада - ТОВ "Укрком-
плект плюс", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 2. Член Наглядо-
вої ради Шкоденко Оксана Володимирiвна, попередня посада - ТОВ "Ук-
ркомплект плюс", фiнансовий менеджер. Посадові особи згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi не надали. Посадові особи непогашених
судимостей немають. Посадові особи акціями товариства не володіють. 

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

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

Директор  Пелешатий Олександр Миколайович.
30.04.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКА СТОА"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградська станція технічного обслуговування вантажних і легкових
автомобілів". Код за ЄДРПОУ: 05403501. Місцезнаходження: 25014,
м.Кіровоград, вул.Виставочна,1б. Міжміський код, телефон та факс:
0522-56-57-82. Електронна поштова адреса емітента: kstoa@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 05403501.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
30.04.2015 року ПАТ "Кіровоградська СТОА" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи, яка володіє більш ніж 10% голосуючих

акцій, збільшився з 166 610 (41 652,50 грн; 17,53%) простих іменних ак-
цій до 171 008 (42 752 грн; 18%) простих іменних акцій.

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

Директор Козяр Григорій Васильович.

якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Петренко Марію Олексіївну( згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,202220% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  1884 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ради.
Посадову особу  обрано  терміном на 3 (три) роки.  Посадова особа немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядової ради
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" (змінила прізвище з Пашкурової М.О. на Петрен-
ко М.О.);

-  обрано членом Наглядової ради  Ступака Григорія Миколайовича(
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670%. Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ра-
ди. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

-  обрано  Головою Ревізійної комісії Торгонську Зінаїду Максимівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє поса-
дова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,002140% . Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комі-

сії. Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років. Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Ревізій-
ної комісії  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";.

-  обрано  членом Ревізійної комісії Кошман Юлію Анатоліївну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,012880% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  120 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії.
Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член  Ревізійної
комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Ревізійної комісії Пирогову Марію Іванівну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,00214% . Володiє пакетом
акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у зв'язку  iз
припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії. Поса-
дову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Ревізійної комісії
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС".

Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно чинного законодавства 

Голова правління Луценко О.П.

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

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" 2.
Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул. Вин-
ниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електронна пошто-
ва адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://
prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 2.
Текст повідомлення. Згiдно отриманого 30.04.2015р. реєстру акцiонрiв вiд-
булась змiна розмiру пакетiв власникiв, яким належить 10 i бiльше % голо-
суючих акцiй товариства.1.Розмiр частки ТОВ"КУА"Парангон" (ПНВIФЗТ"Па-
рангон") (код ЄДРПОУ 34464724, мiсцезнаходження АР Крим, м. Севасто-
поль, вул.. Вакуленчука, 33А/3-1) до зменшення становив 9 611 790 шт. (
77.31%). Пiсля вiдчуження 9 611 790 шт. акцiй розмiр пакету акцiй становить
0 акцiй . 2. Компанiя "Велiвера iнвестментс лiмiтед" (WELLIVERA INVES-
TMENTS LIMITED ) (код НЕ 256092 , мiсцезнаходження Спиру Кiпрiану, буд.
СК Хаус 61, Лiмассол, Кiпр), яка до набуття пакету акцiй не була акцiонером
товариства, придбала пакет акцiй у розмiрi 4638628 голосуючих акцiй, що
становить 37, 3108% статутного капiталу емiтента. 3. Публiчне акцiонерне
товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвес-
тицiйний фонд "СТАРТАП" (код ЄДРПОУ 38866104 , мiсцезнаходженням м.
Київ, вул. Московська, б. 46/2, лiт. А), яке до набуття пакету акцiй не було ак-
цiонером товариства, придбало пакет акцiй у розмiрi 6203962 голосуючих
акцiй, що становить 49.9016% статутного капiталу емiтента. 3. Підпис. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор  Пелешатий Олександр Миколайович. 30.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

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

1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Престиж-Ін-
тер" 2. Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi,
вул. Винниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електрон-
на поштова адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет http:// prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. 
Зміни у складі посадових осіб товариства відбулись у відповідності до

рішення загальних зборів акціонерів товариства, рішення Ревізійної комісії
та Наглядової ради товариства від 30.04.15р.  2.1. Припинено повноважен-
ня і обрано повторно на попередні посади на термін 3 роки: 1. Голова Ре-
вiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна 2. Член Ревiзiйної комiсiї Гетьман
Елеонора Станiславiвна. 3. Член Ревiзiйної комiсiї Долгова Тетяна Володи-
мирiвна. 4. Голова Наглядової ради Легостаєва Лiна Iванiвна. 5. Член Наг-

лядової ради Кулик Свiтлана Олександрiвна.6.Член Наглядової ради Каль
Тетяна Миколаївна. Посадові особи перебували на посадах, на які їх пов-
торно обрали з 25.10.10 р. (повторно переобрано 15.04.13 р.). 2.2.Припи-
нено повноваження: 1.Член Наглядової ради Нечипоренко Сергiй Анато-
лiйович, перебував на посаді з 25.10.2010р., переобрано повторно
15.04.13р. 2.Член Наглядової ради Чернова Ольга Юрiївна, перебувала на
посадi з 15.04.13р. 2.3.Обрано на термін 3 роки: Член Наглядової ради
Косматовський Вiталiй Володимирович, попередня посада - ТОВ "Укрком-
плект плюс", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 2. Член Наглядо-
вої ради Шкоденко Оксана Володимирiвна, попередня посада - ТОВ "Ук-
ркомплект плюс", фiнансовий менеджер. Посадові особи згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi не надали. Посадові особи непогашених
судимостей немають. Посадові особи акціями товариства не володіють. 

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

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

Директор  Пелешатий Олександр Миколайович.
30.04.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКА СТОА"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградська станція технічного обслуговування вантажних і легкових
автомобілів". Код за ЄДРПОУ: 05403501. Місцезнаходження: 25014,
м.Кіровоград, вул.Виставочна,1б. Міжміський код, телефон та факс:
0522-56-57-82. Електронна поштова адреса емітента: kstoa@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 05403501.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
30.04.2015 року ПАТ "Кіровоградська СТОА" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи, яка володіє більш ніж 10% голосуючих

акцій, збільшився з 166 610 (41 652,50 грн; 17,53%) простих іменних ак-
цій до 171 008 (42 752 грн; 18%) простих іменних акцій.

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

Директор Козяр Григорій Васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АКВАТЕК"; 1.2.ЄДРПОУ: 00700231; 1.3. Місцез-
находження емітента: 27403, Кiровоградська обл. м. Знам'янка, вул. Лені-
на,98 1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05233) 2-39-25; 1.5.
Електронна поштова адреса емітента: 00700231@at24.com.ua; 1.7. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: http//akva-
tek.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про припинен-
ня емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. 1.Дата
прийняття рішення про припинення: 29.04.2015р.1. Рішення про припинен-
ня емітента шляхом перетворення прийняте Загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ "Акватек" ( Протокол № 17 від 29.04.2015р.) 2.Причина прийняття
рішення: мінімізація витрат підприємства, пов'язаних з обслуговуванням
такої організаційно-правової форми,  як приватне акціонерне товариство,
спрощення системи управління та зменшення витрат на обслуговування
товариства.3.Приватне  акціонерне товариство "Акватек" припиняється
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою  відповідальністю "Аква-
тек". 4.Найменування юридичної особи правонаступника після перетво-
рення: Товариство з обмеженою  відповідальністю "Акватек".5.Порядок
розподілу активів та зобов'язань: ПрАТ "Акватек" перетворюється у ТОВ
"Акватек", яке є правонаступником всіх прав, в т.ч. майнових (активів) та
обов'язків   ПрАТ "Акватек".6. Розмір статутного капіталу -64 000,00 грн.7.
Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється на частки юри-
дичної особи-правонаступника: Обмін акцій ПрАТ "Акватек", що припиня-
ється шляхом реорганізації, здійснюється  пропорційно на  частки учасни-
ків у статутному  капіталі ТОВ "Акватек" у відношенні 1:1. Обмін акцій  на

письмові зобов'язання буде здійснюватись до державної реєстрації ТОВ
"Акватек". .Акціонер ПрАТ "Акватек" надає  заяву до комісії з перетворення
ПрАТ "Акватек", у відповідь, йому видається письмове зобов'язання  про
видачу відповідної кількості часток у ТОВ "Акватек" в обмін на акції ПрАТ
"Акватек". Прості іменні акції ПрАТ "Акватек" номінальною вартістю 0,25
грн. обмінюються на частки  учасників  ТОВ "Акватек" номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмін
акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника здій-
снюється з 29.04.2015 по  29.06.2015, в обмін на належну акціонерам кіль-
кість акцій  ПрАТ "Акватек" акціонери отримають письмові зобов'язання на
видачу частки у статутному капіталі ТОВ. Для обміну акцій ПрАТ "Акватек"
на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВ ак-
ціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення
за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Леніна,98, кабі-
нет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00  Після державної реєстрації
ТОВ "Акватек", відбувається обмін письмових зобов'язань на свідоцтва про
володіння відповідною часткою у статутному капіталі ТОВ"Акватек" згідно
з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями. Термін отри-
мання свідоцтва  в обмін на письмові зобов'язання не обмежується.Пись-
мові зобов'язання  видаються на весь розмір статутного капіталу. Розмір
частки (у відсотках та гривнях) акціонера ПрАТ "Акватек" обов'язково до-
рівнює розміру частки  (у відсотках та гривнях) у статутному капіталі ТОВ
"Акватек", яке створено внаслідок перетворення. Обмін акцій на частки
здійснюється за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул.
Леніна,98, кабінет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00 Особа, що вка-
зана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
ленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно законодавства: Ди-
ректор Іванов Олег Миколайович.  

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне  акцiонерне товариство "Кі-

ровоградський райагропостач";  Організаційно - правова форма емітента:
Акціонерне товариство;  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00904996;
Місцезнаходження емітента : 25491, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9;
Міжміський код, телефон/факс: (0522) 55-13-23; Електронна поштова ад-
реса: 00904996@at24.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет для роз-
криття інформації: http:// pat-kras.com.ua; Вид особливої інформації: Відо-
мості про   зміну посадових осіб  емітента.

Зміни  відбулися відповідно до рішення чергових  Загальних зборів ак-
ціонерів (протокол № 1  від 28.04.2015 року). Звільнено згідно з цим Рі-
шенням, у зв'язку з  закінченням строку повноважень: Голову Наглядової
ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО 118310, вид.
27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. На  посаді перебу-
вав  з  25.04.2012 р. Володіє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що ста-
новить 15,9231%. Члена Наглядової ради Шовенко Олександра Григоро-
вича паспорт ЕА 805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України
в Кіровоградській області. На  посаді перебував з  25.04.2012 р. Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Члена Наг-
лядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт А 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
На  посаді перебувала з  25.04.2012 р. Володіє 3 акціями на суму 0,75
грн., що становить 0,0012 %. Призначено  згідно рішення Загальних збо-
рів акціонерів(протокол №1 від 28.04.2015р.) терміном на 3 роки:Голову
Наглядової ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО
118310, вид. 27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. Рані-
ше займана посада- фінансовий директор ТОВ "Кіровоградпостач".Воло-
діє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що становить 15,9231%.Члена
Наглядової ради Шовенко Олександра Григоровича паспорт серії  ЕА
805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградсь-
кій обл. Раніше займана посада -  директор ТОВ "Кіровоградпостач". Во-
лодіє 24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %.  Члена
Наглядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт ЕА 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
Раніше займана посада -  юрисконсульт ТОВ "Прогрес-2010". Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Всі посадові
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства

Генеральний Директор  Дзюба Ростислав Вікторович 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35089957; 3. Міс-
цезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін-
дустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056)735-10-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@uk-
rfarminvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarmin-
vest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 05.05.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

05.05.2015р.) та Наказу 3-К від 05.05.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Голови Правління  ПАТ
" УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Сороку Олега Михайловича (не надано згоди на
розкриття паспортних даних) строком до 05.05.2016 р. Не володiє акцiями
емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: директор,
Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 4-К вiд
05.05.2015 р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повно-
важень) Головного бухгалтера ПАТ " УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Нiкiтiну Марину
Олександрiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
на три роки . Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi обiймала особа протя-
гом останніх п`яти років: начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами,
Головний бухгалтер, Директор.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

Сорока Олег Михайлович 06.05.2015 р.

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

ПриваТНе аКцIоНерНе 
ТовариСТво «ваСIЩево»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00450097

3. Місцезнаходження емітента 62495 смт. Васищево вул. Новопроек-
тна, 1

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vasishevo@nr-avers.com.ua

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

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

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Шептура Вiктор Миколайович 
(паспорт: серiя МК номер 752385 виданий Харкiвським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй обл 27.02.1998) припинено повноваження 29.04.2015 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 45,0216% (165019 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 20.02.2012 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Шептура Вiктор Миколайович 
(паспорт: серiя МК номер 752385 виданий Харкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл 27.02.1998) обрано на посаду 29.04.2015р. рiшенням засiдання 
Наглядової ради (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) з числа обраних загальними 
зборами членiв Наглядової ради термiном на 3 роки. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 45,0216% (165019 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: старший механiк, головний iнженер Харкiвської Роганської спецбази, 
директор Васищiвського мiжшкiльного навчально-виробничого комбiнату. 

Посадова особа Член Наглядової ради Блудова Iнна Cтанiславiвна (пас-
порт: серiя МН номер 161551 виданий Харкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвський обл. 09.11.2001) припинено повноваження 29.04.2015 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.02.2012 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Блудова Iнна Cтанiславiвна 
(паспорт: серiя МН номер 161551 виданий Харкiвським РВ УМВС України 
в Харкiвський обл. 09.11.2001) обрано на посаду 29.04.2015р загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: головний бухгалтер у СФГ «Подалех». 

Посадова особа Член Наглядової ради Лобанова Вiкторiя Володимирiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 260425 виданий Харкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвський обл. 18.10.2012) припинено повноваження 29.04.2015р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.02.2012 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Лобанова Вiкторiя Володимирiвна 
(паспорт: серiя МТ номер 260425 виданий Харкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвський обл. 18.10.2012) обрано на посаду 29.04.2015р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: iнженер-механiк ПрАТ «Васищево». 

Посадова особа Ревiзор Зєєв Петро Михайлович (паспорт: серiя ММ номер 
495612 виданий Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвський обл. 24.03.2000) 
припинено повноваження 29.04.2015 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45,0216% 
(165019 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.02.2012 року. 

Посадова особа Ревiзор Зєєв Петро Михайлович (паспорт: серiя ММ 
номер 495612 виданий Харкiвським РВ УМВС України в Харкiвський обл. 
24.03.2000) призначено на посаду 29.04.2015р. загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 45,0216% (165019 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: механiк, старший механiк, начальник автоко-
лони АТП-1636, директор Ф/Г «Затон».

директор ____________ Шептура артем вiкторович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 7 травня 2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АКВАТЕК"; 1.2.ЄДРПОУ: 00700231; 1.3. Місцез-
находження емітента: 27403, Кiровоградська обл. м. Знам'янка, вул. Лені-
на,98 1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05233) 2-39-25; 1.5.
Електронна поштова адреса емітента: 00700231@at24.com.ua; 1.7. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: http//akva-
tek.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про припинен-
ня емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. 1.Дата
прийняття рішення про припинення: 29.04.2015р.1. Рішення про припинен-
ня емітента шляхом перетворення прийняте Загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ "Акватек" ( Протокол № 17 від 29.04.2015р.) 2.Причина прийняття
рішення: мінімізація витрат підприємства, пов'язаних з обслуговуванням
такої організаційно-правової форми,  як приватне акціонерне товариство,
спрощення системи управління та зменшення витрат на обслуговування
товариства.3.Приватне  акціонерне товариство "Акватек" припиняється
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою  відповідальністю "Аква-
тек". 4.Найменування юридичної особи правонаступника після перетво-
рення: Товариство з обмеженою  відповідальністю "Акватек".5.Порядок
розподілу активів та зобов'язань: ПрАТ "Акватек" перетворюється у ТОВ
"Акватек", яке є правонаступником всіх прав, в т.ч. майнових (активів) та
обов'язків   ПрАТ "Акватек".6. Розмір статутного капіталу -64 000,00 грн.7.
Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється на частки юри-
дичної особи-правонаступника: Обмін акцій ПрАТ "Акватек", що припиня-
ється шляхом реорганізації, здійснюється  пропорційно на  частки учасни-
ків у статутному  капіталі ТОВ "Акватек" у відношенні 1:1. Обмін акцій  на

письмові зобов'язання буде здійснюватись до державної реєстрації ТОВ
"Акватек". .Акціонер ПрАТ "Акватек" надає  заяву до комісії з перетворення
ПрАТ "Акватек", у відповідь, йому видається письмове зобов'язання  про
видачу відповідної кількості часток у ТОВ "Акватек" в обмін на акції ПрАТ
"Акватек". Прості іменні акції ПрАТ "Акватек" номінальною вартістю 0,25
грн. обмінюються на частки  учасників  ТОВ "Акватек" номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмін
акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника здій-
снюється з 29.04.2015 по  29.06.2015, в обмін на належну акціонерам кіль-
кість акцій  ПрАТ "Акватек" акціонери отримають письмові зобов'язання на
видачу частки у статутному капіталі ТОВ. Для обміну акцій ПрАТ "Акватек"
на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВ ак-
ціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення
за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Леніна,98, кабі-
нет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00  Після державної реєстрації
ТОВ "Акватек", відбувається обмін письмових зобов'язань на свідоцтва про
володіння відповідною часткою у статутному капіталі ТОВ"Акватек" згідно
з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями. Термін отри-
мання свідоцтва  в обмін на письмові зобов'язання не обмежується.Пись-
мові зобов'язання  видаються на весь розмір статутного капіталу. Розмір
частки (у відсотках та гривнях) акціонера ПрАТ "Акватек" обов'язково до-
рівнює розміру частки  (у відсотках та гривнях) у статутному капіталі ТОВ
"Акватек", яке створено внаслідок перетворення. Обмін акцій на частки
здійснюється за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул.
Леніна,98, кабінет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00 Особа, що вка-
зана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
ленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно законодавства: Ди-
ректор Іванов Олег Миколайович.  

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне  акцiонерне товариство "Кі-

ровоградський райагропостач";  Організаційно - правова форма емітента:
Акціонерне товариство;  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00904996;
Місцезнаходження емітента : 25491, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9;
Міжміський код, телефон/факс: (0522) 55-13-23; Електронна поштова ад-
реса: 00904996@at24.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет для роз-
криття інформації: http:// pat-kras.com.ua; Вид особливої інформації: Відо-
мості про   зміну посадових осіб  емітента.

Зміни  відбулися відповідно до рішення чергових  Загальних зборів ак-
ціонерів (протокол № 1  від 28.04.2015 року). Звільнено згідно з цим Рі-
шенням, у зв'язку з  закінченням строку повноважень: Голову Наглядової
ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО 118310, вид.
27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. На  посаді перебу-
вав  з  25.04.2012 р. Володіє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що ста-
новить 15,9231%. Члена Наглядової ради Шовенко Олександра Григоро-
вича паспорт ЕА 805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України
в Кіровоградській області. На  посаді перебував з  25.04.2012 р. Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Члена Наг-
лядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт А 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
На  посаді перебувала з  25.04.2012 р. Володіє 3 акціями на суму 0,75
грн., що становить 0,0012 %. Призначено  згідно рішення Загальних збо-
рів акціонерів(протокол №1 від 28.04.2015р.) терміном на 3 роки:Голову
Наглядової ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО
118310, вид. 27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. Рані-
ше займана посада- фінансовий директор ТОВ "Кіровоградпостач".Воло-
діє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що становить 15,9231%.Члена
Наглядової ради Шовенко Олександра Григоровича паспорт серії  ЕА
805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградсь-
кій обл. Раніше займана посада -  директор ТОВ "Кіровоградпостач". Во-
лодіє 24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %.  Члена
Наглядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт ЕА 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
Раніше займана посада -  юрисконсульт ТОВ "Прогрес-2010". Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Всі посадові
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства

Генеральний Директор  Дзюба Ростислав Вікторович 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35089957; 3. Міс-
цезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін-
дустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056)735-10-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@uk-
rfarminvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarmin-
vest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 05.05.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

05.05.2015р.) та Наказу 3-К від 05.05.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Голови Правління  ПАТ
" УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Сороку Олега Михайловича (не надано згоди на
розкриття паспортних даних) строком до 05.05.2016 р. Не володiє акцiями
емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: директор,
Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 4-К вiд
05.05.2015 р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повно-
важень) Головного бухгалтера ПАТ " УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Нiкiтiну Марину
Олександрiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
на три роки . Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi обiймала особа протя-
гом останніх п`яти років: начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами,
Головний бухгалтер, Директор.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

Сорока Олег Михайлович 06.05.2015 р.

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 "роЗраХУН-
Ковий цеНТр З оБСлУГо-
вУваННя доГоворIв На 
фIНаНСовиХ риНКаХ"

2. Код за ЄДРПОУ 35917889
3. Місцезнаходження 04107, м.Київ, Тропiнiна, 7-Г
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-42-40 (044) 585-42-42
5. Електронна поштова адреса legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.settlement.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Спостережної ради публiчного акцiонерного товари-

ства «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» 
(далi - Товариство), засiдання якої вiдбулося 30.04.2015 року (протокол № 3 вiд 
30.04.2015 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових 
осiб, а саме: припинено повноваження (звiльнено) голову Правлiння Товари-
ства Чугаєвського Дмитра Вiталiйовича (фiзичною особою не надано згоду на 
розкриття паспортних даних). Чугаєвський Д.В. перебував на посадi голови 
Правлiння з 26.03.2012 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб Правлiння вiдбулися у зв'язку з пiдстав визна-
чених Статутом Товариства та Положенням про Правлiння Товариства. 

На пiдставi рiшення Спостережної ради публiчного акцiонерного товари-
ства «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових рин-
ках» (далi - Товариство), засiдання якої вiдбулося 30.04.2015 року (прото-
кол № 3 вiд 30.04.2015 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб, а саме: призначено в.о. голови Правлiння Товариства Ша-
повала Юрiя Iвановича (фiзичною особою не надано згоду на розкриття 
паспортних даних). Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Поcади, що 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник 
голови Правлiння. Посадову особу призначено на строк до моменту обран-
ня Спостережною радою голови Правлiння Товариства. Змiни у персональ-
ному складi посадових осiб Правлiння вiдбулися у зв'язку з припиненням 
повноважень (звiльнення) голови Правлiння Товариства. 

На пiдставi рiшення Спостережної ради публiчного акцiонерного товари-
ства «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» 
(далi - Товариство), засiдання якої вiдбулося 30.04.2015 року (протокол № 3 вiд 
30.04.2015 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових 
осiб, а саме: припинено повноваження (звiльнено) першого заступника голови 
Правлiння Товариства Ходаковського Вадима Володимировича (фiзичною 
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Ходаковський В.В. 
перебував на посадi першого заступника голови Правлiння з 07.02.2014 р. 
Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадо-
вих осiб Правлiння вiдбулися з пiдстав визначених Статутом Товариства та 
Положенням про Правлiння Товариства. На посаду першого заступника голо-
ви Правлiння замiсть Ходаковського В.В. нiкого не призначено (обрано). 

На пiдставi рiшення Спостережної ради публiчного акцiонерного това-
риства «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових 
ринках» (далi - Товариство), засiдання якої вiдбулося 30.04.2015 року 
(протокол № 3 вiд 30.04.2015 р.), виникла особлива iнформацiя щодо 
змiни складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження (звiльнено) 
члена Правлiння Товариства Касмiнко Наталiю Анатолiївну (фiзичною 
особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Касмiнко Н.А. 
перебувала на посадi члена Правлiння з 24.10.2013 р. Фiзична особа 
акцiями Товариства не володiє та непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб 
Правлiння вiдбулися з пiдстав визначених Статутом Товариства та Поло-
женням про Правлiння Товариства. На посаду члена Правлiння замiсть 
Касмiнко Н.А. нiкого не призначено (обрано). 

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

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

2. В.о. Голови Правлiння Ю.І. Шаповал 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2015
(дата)

вІдКриТе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«виШПІлЬСЬКе»

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Ви-

шпільське» 
2. Код за ЄДРПОУ 01529079
3. Місцезнаходження: 12401, Житомирська обл., Житомирський р-н, 

с.  Вереси, вул. Шкільна, 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 47-05-58, 47-05-58
5. Електронна поштова адреса: vishpilske@ frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vishpilske.emit.in.ua/
7. Вид особливо інформації: зміна складу посадових осіб емітента ІІ. 

Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Вишпільське» 29.04.2015 р. 
(протокол № 1/15) прийнято рішення про обрання Заробчука Руслана 
Павловича (паспорт: ВМ 796733 вид. 28.12.1999 р. Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирській обл.) на посаду Голови Комісії з при-
пинення ВАТ «Вишпільське» на строк до закінчення перетворення. 
Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами ак-
ціонерів ВАТ «Вишпільське». Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: необхідність обрання персонального складу 
Комісії з припинення ВАТ «Вишпільське». Інші посади, які особа обі-
ймала протягом останніх 5 (п’яти) років: директор ВАТ «Вишпільське», 
збиральник скловиробів СТ «Трейд». Заробчук Р.П. акціями Товари-
ства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові 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 Комісії з припинення  ______  Заробчук Руслан Павлович 
  (підпис) 30.05.2015
  м.п.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКцIоНерНе 

ТовариСТво «рIвНевТормеТ»
2. Код за ЄДРПОУ 13969919
3. Місцезнаходження 33013, м. Рівне , вул. Нiла Хасевича, 35
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 26-59-05 ,(0362) 22-60-39
5. Електронна поштова адреса panyar52@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації stocmarket.gov.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівневтормет» вiд 

30.04.2015 року (Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ» Рівневтормет 
« вiд 30.04.2015 року):

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Ковалевич Ада Йосипiвна, 
(паспорт СР 117888 виданий 05.09.1996 Рiвненським МУ УМВС України в 
Рiвненськiй областi, частка у статутному капіталі — 3.2726 %) Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради з 2002 року.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Хомич Iван Васильович, 
( частка у статутному капіталі — 0.0143 %) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з 
закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядо-
вої ради з 2002 року. Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Козяр Олена Ярославiвна, 
(частка у статутному капіталі — 4,9967%) Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з 
закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядо-
вої ради з 2002 року Посадова особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. 

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Ковалевич Ада Йосипiвна, 
(паспорт СР 117888 виданий 05.09.1996 Рiвненським МУ УМВС України в 
Рiвненськiй областi, частка у статутному капіталі — 3.2726 %)Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. При-
значено на посаду до переобрання.  Попередня посада голова Наглядової 
ради. 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Хомич Iван Васильович, 
( частка у статутному капіталі — 0.0143 %) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
до переобрання.  Попередня посада член наглядової ради. 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Козяр Олена Ярославiвна, 
(частка у статутному капіталі — 4,9967%) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
до переобрання.  Попередня посада член наглядоввої ради. 

Обрано на посаду головного бухгалтера Саїдхасанова Вiра Петрiвна, 
(паспорт СЕ 193304 виданий 12.12.2002 Рiвненським РВ УМВС України в 
Рiвненськiй областi частка у статутному капіталі — 0 %) Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призна-
чено на посаду до переобрання.  Попередня посада Д/В. 

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

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

2. Найменування посади Голова правління Панасюк ярослав михай-
лович, 05.05.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента ПриваТНе аКцIоНерНе 

ТовариСТво «IваНо-фраНКIвСЬКе УПравлIННя 
вироБНиЧо-ТеХНолоГIЧНоЇ КомПлеКТацIЇ»

2. Код за ЄДРПОУ 01275130
3. Місцезнаходження 76018, м. Івано-Франківськ , вул.Левинського, буд. 2-а 
4. Міжміський код, телефон та факс 0342230461
5. Електронна поштова адреса prat_uvtk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації stocmarket.gov.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ « Iвано-франкiвське 

управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї « вiд 30.04.2015 
року (Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ вiд 30.04.2015 року):

Звільнено з посади Член Наглядової ради Олiйник Андрiй Мирославо-
вич, (паспорт СС 553067 виданий 12.05.1998 Iвано-Франкiським МУВС 
МВС в Iвано-Франкiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0%) По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував 
на посадi Члена Наглядової ради з 2010 року.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради та обрано до переобрання 
Членом Наглядової ради Олiйник Мирослав Iгорович, (паспорт СС 105620 
виданий 25.06.1996 Iвано-Франкiським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй 
областi частка у статутному капіталі –20.4067 %) Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в 
звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена 
Наглядової ради з 2010 року. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради та обрано до переобрання 
Членом Наглядової ради Удод Iрина Миронiвна, (паспорт СЕ 517849 виданий 
23.12.2009 Iвано-Франкiським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi частка 
у статутному капіталі 0 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2010 року. 

Обрано до переобрання Членом Наглядової ради Олiйник Iгор Миросла-
вовичА, (паспорт СЕ 510691 виданий 23.12.2009 Iвано-Франкiським МУВС 
МВС в Iвано-Франкiвськiй областi частка у статутному капіталі 1,1841 %) 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. 

Звільнено з посади Ревізора та обрано до переобрання Ревізором Про-
копик Галина Володимирiвна, (паспорт СС 603882 виданий 23.12.2009 
Iвано-Франкiським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi частка у статут-
ному капіталі 0 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Перебував на посадi Ревізор з 2010 року. 

Обрано на посаду Директора Олiйник Андрiй Мирославович, (паспорт 
СС 553067 виданий 12.05.1998 Iвано-Франкiським МУВС МВС в Iвано-
Франкiвськiй областi, частка у статутному капіталі — 0% Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перебу-
вав на посадi Члена Наглядової ради з 2010 року . Обрано на посаду згідно 
рішення НР від 20.01.2014 року.

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

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

2. Найменування посади директор олiйник андрiй мирославович, 
05.05.2015

Дирекція Приватного акціонерного товариства «Херсонтекстиль», код 
за ЄДРПОУ 01552345, повідомляє про скликання позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 9/06/2015 р. о 14:00 за адресою: 73034, 
м. Херсон, вул. Паровозна, 8 каб 1. Реєстрація акціонерів проводиться в 
день та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:50. Дата складання пере-
ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03/06/2015 р.

Порядок денний: 1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії збо-
рів, затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів. 
2.  Затвердження передавального акту від ПрАТ «Херсонтекстиль» до 
ТОВ «Херсонтекстиль». 3. Скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Хер-
сонтекстиль» та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Херсонтекстиль». Визначення уповноважених осіб з питання скасу-
вання реєстрації випуску акцій ПрАТ «Херсонтекстиль» та анулювання сві-
доцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Херсонтекстиль». 4. Припи-
нення договору з депозитарієм, який обслуговує випуск акцій, та 
депозитарною установою, в якій відкриті рахунки власниками акцій. 5. За-
твердження статуту ТОВ «Херсонтекстиль». 6. Обрання органів контролю 

та управління ТОВ «Херсонтекстиль». 7. Надання повноважень щодо ви-
конання від імені товариства всіх дій, необхідних для державної реєстрації 
реорганізації шляхом перетворення. 8. Про припинення повноважень на-
глядової ради. 9. Про припинення повноважень ревізора Товариства.  
10. Про припинення повноважень голови правління Товариства.

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі 
мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціоне-
рів — належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує 
особу (паспорт). З матеріалами, що є необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 8, каб 1 з 8:30 до 12:00 в робочі дні (з 
понеділка по п'ятницю). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з 
документами: Голова правління Романенко Наталя Іванівна. Телефон для 
довідок: (0552) 31-91-87.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ПраТ «Херсонтекстиль»  романено Н.І.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ХерСоНТеКСТилЬ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Повне найменування емітента ПУБлІЧНе аКцIоНерНе То-

вариСТво «ІваНо-фраНКІвСЬКе СПецІалІЗова-
Не УПравлІННя меХаНІЗацІЇ БУдІвНицТва», Код за 
ЄДРПОУ 01272462

Місцезнаходження:77423, Івано-Франківська область, Тисменицький ра-
йон, с. Угринів, міжміський код, телефон та факс (0342) 511049, електронна 
поштова адреса sumb@ukrpost.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації sumb.pat.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПАТ «Івано-Франківське 

СУМБ» вiд 30.04.2015 року (Протокол загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Івано-Франківське СУМБ» вiд 30.04.2015року):

Переобрано (звільнено та призначено) на посаді члена наглядової ради — 
Олійник Мирослав Ігорович (паспорт серія СС № 105620, виданий Івано-
Франкіським МУВС МВС в Івано-Франківській області 25.06.1996 року, частка 
у статутному капіталі — 0,0060%). Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду члена наглядової 
ради на 3 (три) роки. Попередня посада — Голова Наглядової ради. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-
домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
Найменування посади — член наглядової ради, 06.05.2015 року.

Звільнено з посади члена наглядової ради — Федірка Михайла Михай-
ловича (паспорт СС 892124 виданий 14.01.2000 Івано-Франківським МУВС 
МВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі — 
0,0060  %). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  Звільнено  в звязку з зміною складу посадових осіб. Пере-
бував на посадi з 2012 року. 

Призначено на посаді члена наглядової ради — Олійник Ігоря Миросла-
вовича (паспорт серія СЕ № 510691, виданий Івано-Франкіським МУВС 
МВС в Івано-Франківській області 16.09.2009 року, частка у статутному ка-
піталі — 35,7703%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Призначено на посаду члена наглядової ради 
на 3 (три) роки. Попередня посада — не займав. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Наймену-
вання посади — член наглядової ради, 06.05.2015 року.

Звільнено з посади члена наглядової ради — Коник Галину Степанівну 
(паспорт СС 617406 виданий 19.09.1998 Івано-Франківським МУВС МВС в 
Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі — 0,0150 %). По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.  Звільнено  в звязку з зміною складу посадових осіб. Перебувала на 
посадi з 2012 року.

Призначено на посаду члена наглядової ради — Удод Ірина Миронівна 
(паспорт серія СЕ № 517849, виданий Івано-Франкіським МУВС МВС в 
Івано-Франківській області 23.12.2009 року, частка у статутному капіталі — 
0%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Призначено на посаду члена наглядової ради на 3 (три) роки. 
Попередня посада — не займав. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. Найменування посади — 
член наглядової ради, 06.05.2015 року.

Переобрано (звільнено та призначено) на посаді члена ревізійної комі-
сії — Прокопик Галина Володимирівна (паспорт серія СС № 603882, вида-
ний Івано-Франкіським МУВС МВС в Івано-Франківській області 07.08.1998 
року, частка у статутному капіталі — 0,0060%). Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на по-
саду члена ревізійної комісії на 3 (три) роки. Попередня посада — Голова 
ревізійної комісії. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Найменування посади — член ревізій-
ної комісії, 06.05.2015 року.

Звільнено з посади члена ревізійної комісії — Мельник Оксана Теодо-
рівна (паспорт СС 686127, виданий 26.02.1999 Івано-Франківським МУВС 
МВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі — 0 %). По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Звільнено  в звязку з зміною складу посадових осіб. Перебувала на 
посадi з 2012 року.

Призначено на посаду члена ревізійної комісії — Коник Галину Степа-
нівну (паспорт СС 617406 виданий 19.09.1998 Івано-Франківським МУВС 
МВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі — 
0,0150  %). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Призначено на посаду члена ревізійної комісії на 3 (три) 
роки. Попередня посада — член наглядової ради. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Наймену-
вання посади — член ревізійної комісії, 06.05.2015 року.

Переобрано (звільнено та призначено) на посаді члена ревізійної комі-
сії — Гишта Лідія Михайлівна (паспорт серія СС № 201824, виданий Івано-
Франкіським МУВС МВС в Івано-Франківській області 28.02.1997 року, част-
ка у статутному капіталі — 0,0095%). Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду 
члена ревізійної комісії на 3 (три) роки. Попередня посада — член ревізій-
ної комісії. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Найменування посади — член ревізійної комісії, 
06.05.2015 року.

якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Петренко Марію Олексіївну( згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,202220% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  1884 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ради.
Посадову особу  обрано  терміном на 3 (три) роки.  Посадова особа немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядової ради
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" (змінила прізвище з Пашкурової М.О. на Петрен-
ко М.О.);

-  обрано членом Наглядової ради  Ступака Григорія Миколайовича(
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670%. Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ра-
ди. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

-  обрано  Головою Ревізійної комісії Торгонську Зінаїду Максимівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє поса-
дова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,002140% . Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комі-

сії. Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років. Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Ревізій-
ної комісії  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";.

-  обрано  членом Ревізійної комісії Кошман Юлію Анатоліївну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,012880% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  120 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії.
Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член  Ревізійної
комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Ревізійної комісії Пирогову Марію Іванівну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,00214% . Володiє пакетом
акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у зв'язку  iз
припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії. Поса-
дову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Ревізійної комісії
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС".

Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно чинного законодавства 

Голова правління Луценко О.П.

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

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" 2.
Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул. Вин-
ниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електронна пошто-
ва адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://
prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 2.
Текст повідомлення. Згiдно отриманого 30.04.2015р. реєстру акцiонрiв вiд-
булась змiна розмiру пакетiв власникiв, яким належить 10 i бiльше % голо-
суючих акцiй товариства.1.Розмiр частки ТОВ"КУА"Парангон" (ПНВIФЗТ"Па-
рангон") (код ЄДРПОУ 34464724, мiсцезнаходження АР Крим, м. Севасто-
поль, вул.. Вакуленчука, 33А/3-1) до зменшення становив 9 611 790 шт. (
77.31%). Пiсля вiдчуження 9 611 790 шт. акцiй розмiр пакету акцiй становить
0 акцiй . 2. Компанiя "Велiвера iнвестментс лiмiтед" (WELLIVERA INVES-
TMENTS LIMITED ) (код НЕ 256092 , мiсцезнаходження Спиру Кiпрiану, буд.
СК Хаус 61, Лiмассол, Кiпр), яка до набуття пакету акцiй не була акцiонером
товариства, придбала пакет акцiй у розмiрi 4638628 голосуючих акцiй, що
становить 37, 3108% статутного капiталу емiтента. 3. Публiчне акцiонерне
товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвес-
тицiйний фонд "СТАРТАП" (код ЄДРПОУ 38866104 , мiсцезнаходженням м.
Київ, вул. Московська, б. 46/2, лiт. А), яке до набуття пакету акцiй не було ак-
цiонером товариства, придбало пакет акцiй у розмiрi 6203962 голосуючих
акцiй, що становить 49.9016% статутного капiталу емiтента. 3. Підпис. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор  Пелешатий Олександр Миколайович. 30.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

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

1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Престиж-Ін-
тер" 2. Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi,
вул. Винниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електрон-
на поштова адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет http:// prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. 
Зміни у складі посадових осіб товариства відбулись у відповідності до

рішення загальних зборів акціонерів товариства, рішення Ревізійної комісії
та Наглядової ради товариства від 30.04.15р.  2.1. Припинено повноважен-
ня і обрано повторно на попередні посади на термін 3 роки: 1. Голова Ре-
вiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна 2. Член Ревiзiйної комiсiї Гетьман
Елеонора Станiславiвна. 3. Член Ревiзiйної комiсiї Долгова Тетяна Володи-
мирiвна. 4. Голова Наглядової ради Легостаєва Лiна Iванiвна. 5. Член Наг-

лядової ради Кулик Свiтлана Олександрiвна.6.Член Наглядової ради Каль
Тетяна Миколаївна. Посадові особи перебували на посадах, на які їх пов-
торно обрали з 25.10.10 р. (повторно переобрано 15.04.13 р.). 2.2.Припи-
нено повноваження: 1.Член Наглядової ради Нечипоренко Сергiй Анато-
лiйович, перебував на посаді з 25.10.2010р., переобрано повторно
15.04.13р. 2.Член Наглядової ради Чернова Ольга Юрiївна, перебувала на
посадi з 15.04.13р. 2.3.Обрано на термін 3 роки: Член Наглядової ради
Косматовський Вiталiй Володимирович, попередня посада - ТОВ "Укрком-
плект плюс", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 2. Член Наглядо-
вої ради Шкоденко Оксана Володимирiвна, попередня посада - ТОВ "Ук-
ркомплект плюс", фiнансовий менеджер. Посадові особи згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi не надали. Посадові особи непогашених
судимостей немають. Посадові особи акціями товариства не володіють. 

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

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

Директор  Пелешатий Олександр Миколайович.
30.04.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКА СТОА"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградська станція технічного обслуговування вантажних і легкових
автомобілів". Код за ЄДРПОУ: 05403501. Місцезнаходження: 25014,
м.Кіровоград, вул.Виставочна,1б. Міжміський код, телефон та факс:
0522-56-57-82. Електронна поштова адреса емітента: kstoa@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 05403501.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
30.04.2015 року ПАТ "Кіровоградська СТОА" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи, яка володіє більш ніж 10% голосуючих

акцій, збільшився з 166 610 (41 652,50 грн; 17,53%) простих іменних ак-
цій до 171 008 (42 752 грн; 18%) простих іменних акцій.

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

Директор Козяр Григорій Васильович.

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 «Завод 

залiзобетонних конструкцiй №1»
2. Код за ЄДРПОУ 13628220
3. Місцезнаходження 69106, м. Запорiжжя, 

вул. Фiнальна, 1Б

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061) 222-99-56 (061) 222-99-85

5. Електронна поштова адреса yurist@zgbk1.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://zjbk1.pat.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст пові домлення
29.04.2015 року припинено повноваження Еделева Сергiя Гавриловича 

ПУБлIЧНе аКцIоНерНе ТовариСТво «Завод ЗалIЗоБеТоННиХ КоНСТрУКцIй №1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
ПАТ "2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента : Публiчне акцiонерне товариство "2-й

iм. Петровського цукровий завод"; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента : 00372090; 3. Місцезнаходження емітента: 27300  Кiровоградська
обл., Олександрiвський р-н, смт. Олександрiвка вул. Ленiна,44; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс емітента : (0242) 3-27-86 (0242) 3-27-86; 5. Елек-
тронна поштова адреса емітента : 2petrovskogo@emitent.net..ua; 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.00372090.smida.gov.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. (Протокол № 1

вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень ЗВІЛЬНЕ-
НО 29.04.2015р.  Голова Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна
(паспорт: серiя ЕА номер 431462 виданий Кiровським РВ УМВС України в
Кiровоградськiй обл. 14.04.1998) Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 24.8280% на суму 2530000,00грн. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Член Наглядової ради Стороженко
Леонiд Iгнатович (паспорт: серiя ЕА номер 282631 виданий Олександрiйс-
ьким МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.1997) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 24.8280% на суму 2530000,00грн.. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Член Наглядової ра-
ди Варяниця Володими Петрович (паспорт: серiя НС номер 546982 вида-
ний Шполянським РВУ МВС України в Черкаськiй обл. 02.02.1999) . Акцi-
ями товариства не володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на по-
садi - з 29.04.2014р.  Член Наглядової ради  Стаднiк Микола Павлович
(паспорт: серiя ЕА номер 161644 виданий Олександрiвським РВ УМВС Ук-
раїни в Кiровоградськiй обл. 10.09.1996). Акцiями товариства не володiє.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Член
Наглядової ради   Костенко Сергiй Iванович (паспорт: серiя ЕА номер
282631 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
обл. 30.04.1998). Акцiями товариства не володiє. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р.  Член Наглядової ради   Глад-
ка Свiтлана Леонiдiвна (паспорт: серiя ЕА номер 461696 виданий Олексан-
дрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 25.06.1998). Акцiями
товариства не володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi
- з 29.04.2014р. Член Наглядової ради  Курятенко Руслан Володимирович
(паспорт: серiя ЕА номер 431563 виданий Олександрiйським МВУ МВСУ в
Кiровоградськiй обл. 27.08.1997). Акцiями товариства не володiє. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р.  Голова Ревi-
зiйної комiсiї  Мельник Надiя Петрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 244206 ви-
даний Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
29.01.1997). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0117% на
суму 1743,50 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з
29.04.2014рЧлен Ревiзiйної комiсiї Приймак Михайло Петрович (паспорт:
серiя ЕА номер 545106 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кi-
ровоградськiй обл. 05.12.1998) . Володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента 0.1106% на суму 11269,50 грн. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 29.04.2014р Член Ревiзiйної комiсiї Венгуренко Катери-
на Федорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 109217 виданий Олександрiвським
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 15.05.1996). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.0016% на суму 159,50 грнCтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. (Протокол № 1 вiд 29.04.2015р.) ОБРА-
НО: Член Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна (паспорт: серiя
ЕА номер 431462 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
обл. 14.04.1998) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24.8280%
на суму 2530000,00грн. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ПП "Агробудсервiс"
.  Член Наглядової ради Стороженко Леонiд Iгнатович (паспорт: серiя ЕА
номер 282631 виданий Олександрiйським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй
обл. 17.04.1997) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24.8280%
на суму 2530000,00грн. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi поса-

ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  пенсiонер . Член Наглядової
ради Варяниця Володими Петрович (паспорт: серiя НС номер 546982 ви-
даний Шполянським РВУ МВС України в Кiровоградськiй обл. 02.02.1999)
Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iн-
шi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник директора
СТОВ "Агрофiрма "Ясенiвська". Член Наглядової ради  Стаднiк Микола
Павлович (паспорт: серiя НА номер 161644 виданий Олександрiвським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй обл. 10.09.1996) Акцiями товариства не
володiє. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала
ця особа за останнi 5 рокiв -  головний iнженер СТОВ "Агрофiрма "Ясенiвс-
ька" Член  Наглядової ради Охiнченко Марина Сергiївна (паспорт: серiя ЕВ
номер 346638 виданий Кiровським РВ у м. Кiровоградi УДМС України в Кi-
ровоградськiй обл. 07.09.2013).  Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на
який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за остан-
нi 5 рокiв -  юрист-консульт ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" .
Член  Наглядової ради Гладка Свiтлана Леонiдiвна (паспорт: серiя ЕА но-
мер 461696 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградсь-
кiй обл. 25.06.1998)  Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на який обра-
но особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -
головний бухгалтер ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод"  . Член  Наг-
лядової ради Курятенко Руслан Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер
341563 виданий Олександрiйським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл.
27.08.1997) Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу -
на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  керуючий
вiддiлку Ясенове СТОВ "Агрофiрма "Ясенiвська". Посадова особа Член
Ревiзiйної комiсiї Мельник Надiя Петрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 244206
виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
29.01.1997) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0117%. на
суму 1743,50грн.. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник матерiальним складом
ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" Член Ревiзiйної комiсiї Приймак
Михайло Петрович (паспорт: серiя ЕА номер 545106 виданий Олексан-
дрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 05.12.1998) обрана на
посаду 29.04.2015р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.1106%. на суму 11269,50 грн. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iн-
шi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник головного
енергетика ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" Член Ревiзiйної ко-
мiсiї Венгуренко Катерина Федорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 109217 ви-
даний Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
15.05.1996) обрана на посаду 29.04.2015р.  Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.0016%. на суму 159,50 грн. Cтрок, на який обрано осо-
бу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  член
ревiзiйної комiсiї ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" Рiшенням Наг-
лядової ради вiд 29.04.2015р. (Протокол № 6 вiд 29.04.2015р.) обрана на
посаду  Голова Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна (паспорт:
серiя ЕА номер 431462 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровог-
радськiй обл. 14.04.1998) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
24.8280% на суму 2530000,00грн. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ПП "Агробуд-
сервiс" Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.2015р. (Протокол № 2 вiд
29.04.2015р.) Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Мельник Надiя Пет-
рiвна (паспорт: серiя ЕА номер 244206 виданий Олександрiвським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй обл. 29.01.1997) обрана на посаду
29.04.2015р.  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0117%. на
суму 1743,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала
ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник матерiальним складом ПАТ "2-й iм.
Петровського цукровий завод"

Відкликані та обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немають. 

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

Найменування посади.
Генеральний директор Мамалат Дмитро Вiкторович
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(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Що пере-
бував на посадi члена наглядової ради ПАТ «ЗЗБК №1» (ЄДРПОУ 13628220), 
;частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.00751%; на посадi 
особа перебувала 2 роки 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення 
повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: 
закiнчення термiну дiї повноважень; пiдстави: Протокол загальних зборiв 
акцiонерiв № 13 вiд 29.04.2015 року.

Посадова особа Член наглядової ради ПАТ «ЗЗБК №1» (ЄДРПОУ 
13628220) ТОВ КУА «Капiтал Груп» ПВIФЗТ «Зоряний» обрана на посаду 
29.04.2015 року; володiє 1139693 акцiями, що складає 26,59 % статутного 
капталу емiтента; iнформацiя щодо попереднiх посад та непогашених суди-
мостей не наводиться оскiльки призначена особа є юридичною. Строк, на 

який обрано особу: 3 (три) роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть 
посади; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 13 вiд 29.04.2015 
року.

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

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

2. Найменування посади Чулой Iгор Семенович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2015
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
ПАТ "2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента : Публiчне акцiонерне товариство "2-й

iм. Петровського цукровий завод"; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емі-
тента : 00372090; 3. Місцезнаходження емітента: 27300  Кiровоградська
обл., Олександрiвський р-н, смт. Олександрiвка вул. Ленiна,44; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс емітента : (0242) 3-27-86 (0242) 3-27-86; 5. Елек-
тронна поштова адреса емітента : 2petrovskogo@emitent.net..ua; 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.00372090.smida.gov.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. (Протокол № 1

вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень ЗВІЛЬНЕ-
НО 29.04.2015р.  Голова Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна
(паспорт: серiя ЕА номер 431462 виданий Кiровським РВ УМВС України в
Кiровоградськiй обл. 14.04.1998) Володiє часткою в статутному капiталi
емiтента 24.8280% на суму 2530000,00грн. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Член Наглядової ради Стороженко
Леонiд Iгнатович (паспорт: серiя ЕА номер 282631 виданий Олександрiйс-
ьким МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.04.1997) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 24.8280% на суму 2530000,00грн.. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Член Наглядової ра-
ди Варяниця Володими Петрович (паспорт: серiя НС номер 546982 вида-
ний Шполянським РВУ МВС України в Черкаськiй обл. 02.02.1999) . Акцi-
ями товариства не володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на по-
садi - з 29.04.2014р.  Член Наглядової ради  Стаднiк Микола Павлович
(паспорт: серiя ЕА номер 161644 виданий Олександрiвським РВ УМВС Ук-
раїни в Кiровоградськiй обл. 10.09.1996). Акцiями товариства не володiє.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Член
Наглядової ради   Костенко Сергiй Iванович (паспорт: серiя ЕА номер
282631 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
обл. 30.04.1998). Акцiями товариства не володiє. Cтрок, протягом якого
особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р.  Член Наглядової ради   Глад-
ка Свiтлана Леонiдiвна (паспорт: серiя ЕА номер 461696 виданий Олексан-
дрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 25.06.1998). Акцiями
товариства не володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi
- з 29.04.2014р. Член Наглядової ради  Курятенко Руслан Володимирович
(паспорт: серiя ЕА номер 431563 виданий Олександрiйським МВУ МВСУ в
Кiровоградськiй обл. 27.08.1997). Акцiями товариства не володiє. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р.  Голова Ревi-
зiйної комiсiї  Мельник Надiя Петрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 244206 ви-
даний Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
29.01.1997). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0117% на
суму 1743,50 грн. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з
29.04.2014рЧлен Ревiзiйної комiсiї Приймак Михайло Петрович (паспорт:
серiя ЕА номер 545106 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кi-
ровоградськiй обл. 05.12.1998) . Володiє часткою в статутному капiталi емi-
тента 0.1106% на суму 11269,50 грн. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - з 29.04.2014р Член Ревiзiйної комiсiї Венгуренко Катери-
на Федорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 109217 виданий Олександрiвським
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 15.05.1996). Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента 0.0016% на суму 159,50 грнCтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi - з 29.04.2014р. Рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р. (Протокол № 1 вiд 29.04.2015р.) ОБРА-
НО: Член Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна (паспорт: серiя
ЕА номер 431462 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй
обл. 14.04.1998) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24.8280%
на суму 2530000,00грн. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ПП "Агробудсервiс"
.  Член Наглядової ради Стороженко Леонiд Iгнатович (паспорт: серiя ЕА
номер 282631 виданий Олександрiйським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй
обл. 17.04.1997) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24.8280%
на суму 2530000,00грн. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi поса-

ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  пенсiонер . Член Наглядової
ради Варяниця Володими Петрович (паспорт: серiя НС номер 546982 ви-
даний Шполянським РВУ МВС України в Кiровоградськiй обл. 02.02.1999)
Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iн-
шi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник директора
СТОВ "Агрофiрма "Ясенiвська". Член Наглядової ради  Стаднiк Микола
Павлович (паспорт: серiя НА номер 161644 виданий Олександрiвським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй обл. 10.09.1996) Акцiями товариства не
володiє. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала
ця особа за останнi 5 рокiв -  головний iнженер СТОВ "Агрофiрма "Ясенiвс-
ька" Член  Наглядової ради Охiнченко Марина Сергiївна (паспорт: серiя ЕВ
номер 346638 виданий Кiровським РВ у м. Кiровоградi УДМС України в Кi-
ровоградськiй обл. 07.09.2013).  Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на
який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за остан-
нi 5 рокiв -  юрист-консульт ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" .
Член  Наглядової ради Гладка Свiтлана Леонiдiвна (паспорт: серiя ЕА но-
мер 461696 виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградсь-
кiй обл. 25.06.1998)  Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на який обра-
но особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -
головний бухгалтер ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод"  . Член  Наг-
лядової ради Курятенко Руслан Володимирович (паспорт: серiя ЕА номер
341563 виданий Олександрiйським МВУ МВСУ в Кiровоградськiй обл.
27.08.1997) Акцiями товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу -
на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  керуючий
вiддiлку Ясенове СТОВ "Агрофiрма "Ясенiвська". Посадова особа Член
Ревiзiйної комiсiї Мельник Надiя Петрiвна (паспорт: серiя ЕА номер 244206
виданий Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
29.01.1997) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0117%. на
суму 1743,50грн.. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник матерiальним складом
ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" Член Ревiзiйної комiсiї Приймак
Михайло Петрович (паспорт: серiя ЕА номер 545106 виданий Олексан-
дрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 05.12.1998) обрана на
посаду 29.04.2015р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0.1106%. на суму 11269,50 грн. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iн-
шi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник головного
енергетика ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" Член Ревiзiйної ко-
мiсiї Венгуренко Катерина Федорiвна (паспорт: серiя ЕА номер 109217 ви-
даний Олександрiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
15.05.1996) обрана на посаду 29.04.2015р.  Володiє часткою в статутному
капiталi емiтента 0.0016%. на суму 159,50 грн. Cтрок, на який обрано осо-
бу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -  член
ревiзiйної комiсiї ПАТ "2-й iм. Петровського цукровий завод" Рiшенням Наг-
лядової ради вiд 29.04.2015р. (Протокол № 6 вiд 29.04.2015р.) обрана на
посаду  Голова Наглядової ради Стороженко Любов Леонiдiвна (паспорт:
серiя ЕА номер 431462 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровог-
радськiй обл. 14.04.1998) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
24.8280% на суму 2530000,00грн. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор ПП "Агробуд-
сервiс" Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 29.04.2015р. (Протокол № 2 вiд
29.04.2015р.) Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Мельник Надiя Пет-
рiвна (паспорт: серiя ЕА номер 244206 виданий Олександрiвським РВ
УМВС України в Кiровоградськiй обл. 29.01.1997) обрана на посаду
29.04.2015р.  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0117%. на
суму 1743,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Cтрок, на який обрано особу - на  1 рiк, iншi посади, якi обiймала
ця особа за останнi 5 рокiв -  заступник матерiальним складом ПАТ "2-й iм.
Петровського цукровий завод"

Відкликані та обрані посадові особи непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немають. 

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

Найменування посади.
Генеральний директор Мамалат Дмитро Вiкторович
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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм 

інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, 
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.
Генеральний директор Щуров І.в.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.04.2014

(дата)

річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Нафтогаз-

видобування»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 32377038
4. Місцезнаходження Київська, Деснянський, 02660, Київ, 

вул. Магнiтогорська 1, к.42
5. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-68-88 (044) 224-68-91

6. Електронна поштова адреса ngd-docflow@dtek.com

II. дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії
2. Річна інформація 
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку

(дата)

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена 
на власній сторінці

http://ngv.com.ua/ в мережі 
Інтернет

30.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента Х
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Х
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Х
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря Х
5. Інформація про рейтингове агентство Х
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв)

Х

7. Інформація про посадових осіб емітента: Х
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Х
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента

Х

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Х
9. Інформація про загальні збори акціонерів Х
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента Х
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Х
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції

Х

5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду

Х 

17. Інформація про стан корпоративного управління  Х
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за 
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав 
на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець 
звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 
іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   Х
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом пере-
дачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

  Х

33. Примітки

III. основні відомості про емітента
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство 

«Нафтогазвидобування»
2. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної 
особи (за наявності)

АБ 563657

3. Дата проведення державної 
реєстрації

25.04.2003

4. Територія (область)* 80000 м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 17 119 700.00
6. Відсоток акцій у статутному 
капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 
статутного капіталу, що передано до 
статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової 
компанії

0

8. Середня кількість працівників 
(осіб)

104

9. Основні види діяльності із 
зазначенням найменування виду 
діяльності та коду за КВЕД

06.20 Добування природного газу 
06.10 Добування сирої нафти 
19.20 Виробництво продуктів нафтопере-
роблення
46.19 Діяльність посередників у торгівлі 
товарами широкого асортименту 
46.75 Оптова торгівля хімічними 
продуктами 
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, 
газоподібним паливом і подібними 
продуктами

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

ПАТ «Перший Український 
Міжнародний Банк»

2) МФО банку 334851
3) Поточний рахунок 260011280
4) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК»

5) МФО банку 300249
6) Поточний рахунок 26003031529000
7) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

8) МФО банку 300023
9) Поточний рахунок 26002000046809
10) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

АТ «Дочірній банк 
Сбербанку Росії»

11) МФО банку 320627
12) Поточний рахунок 26009013018478
13) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

ПАТ «ВТБ Банк»

14) МФО банку 321767
15) Поточний рахунок 26009010393044
16) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

17) МФО банку 380537
18) Поточний рахунок 26008262000067
19) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

Київська ФПАТКБ 
«ПІВДЕНКОМБАНК»

20) МФО банку 320876
21) Поточний рахунок 26000023677001

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «НафТоГаЗвидоБУваННя»
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22) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

23) МФО банку 300023
24) Поточний рахунок 26002000046810; 

26002000046811
25) Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті

ПАТ «Перший Український 
Міжнародний Банк»

26) МФО банку 334851
27) Поточний рахунок 260011280

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види 
діяльності

вид діяльності Номер 
ліцензії 
(дозво-

лу)

дата видачі державний 
орган, що видав 

дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 
Семиренкiвського 
родовища, включаючи 
Олефiрiвський блок

3333 31.03.2004 р. Міністерство 
охорони 
навколишнього 
природного серед-
овища України

31.03.2014 р.

Спеціальний дозвіл на 
користування надрами 
Мачухського родовища

2490 02.07.2004 
р.

Міністерство 
охорони 
навколишнього 
природного серед-
овища України

02.07.2014 
р.

Опис У разі необхідності, дія дозволів буде продовжена

3. відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
Участі в створенні юридичних осіб не приймало.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Посада відсутня

5. Інформація про рейтингове агентство
Послугами рейтингового агентства не користувалося.

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування 

юридичної особи
Код за 

ЄдрПоУ
місцезнаходження Кількість 

акцій (шт.)
від загальної 

кількості акцій 
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на 

пред'явника
привілейовані 

іменні
привілейовані на 

пред'явника
АЛФРЕДО ТРЕЙДIНГ 
ЛIМIТЕД

нерези-
дент

Темістоклі Дерві, 3, Джулія 
Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066

342394 20,0000 342394

ВЕДIСТОН МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛIМIТИД

нерези-
дент

Агіу павлу Ледра Хауз, 
буд.15, Нікосія, Кіпр, 1105

285000 16,6475 285000

ВIНБУРГ IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТИД

нерези-
дент

Темістоклі Дерві, 3, Джулія 
Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066

285000 16,6475 285000

УОЛФОРД ХОЛДIНГЗ 
ЛIМIТИД

нерези-
дент

Егкомі, Доріаніс, 10, 
Нікосія, Кіпр, 1105

285985 16,7051 285985

ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ 
ЛIМIТЕД

нерези-
дент

Зінас Кантер та Орігенус 
3035, Лімасол, Кіпр

427992 24,9999 427992

АКТОВЕНТ 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД

нерези-
дент

Зiнас Картер та Орiгенус,  
п/с 3035 Лiмассол, Кіпр 

85599 5,0000 85599

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт**

Кількість 
акцій (шт.)

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій
прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані на 
пред'явника

Усього 1711970 100 1711970

7. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Куцаєв Владислав Станіславович

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

д/н д/н

4. Рік народження** 1966
5. Освіта** 1. Повна вища, iнженер-електрик (Донецький 

полiтехнічний iнститут ) 
2.Повна вища, юрисконсульт, (Донецький 
нацiональний iнститут)

6. Стаж керівної роботи 
(років)**

14

7. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 23.01.2007 по 13.01.2012 - директор ТОВ «ПЕП» 
Горенерго»

8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада 
здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї 
компетенцiї, визначеної Статутом та Законодав-
ством України, контролює та регулює дiяльнiсть 
Виконавчого органу. Голова Наглядової ради 
здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов 
цивiльно-правового договору, трудового договору 
або контракту з Товариством та вiдповiдно до 
Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як 
членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi 
в натуральнiй формi не отримувалась та не 
виплачувалась. Змiн щодо займаної посади 
протягом звiтного періоду не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

9. Посада Член наглядової ради
10. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Черепаня Вячеслав Михайлович

11. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н

12. Рік народження** 1967
13. Освіта** Вища,Ужгородський державний унiверситет
14. Стаж керівної роботи 
(років)**

20

15. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 1984 р. по 1991 р. дирекотр ТОВ «КОТЕДЖ ХОЛ» 

16. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада 
здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї 
компетенцiї, визначеної Статутом та Законодав-
ством України, контролює та регулює дiяльнiсть 
Виконавчого органу. Член Наглядової ради 
здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов 
цивiльно-правового договору, трудового договору 
або контракту з Товариством та вiдповiдно до 
Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як 
членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi 
в натуральнiй формi не отримувалась та не 
виплачувалась. Змiн щодо займаної посади 
протягом звiтного періоду не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

17. Посада Член наглядової ради
18. Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Максименко Дмитро Дмитрович

19. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 

20. Рік народження** 1981
21. Освіта** Вища (Академія державної податкової служби України) 

магістр з організації і управління правовою роботою 
22. Стаж керівної роботи 
(років)**

3
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23. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

З 2007 р. по 2008 р.- юрисконсульт ТОВ «УФЦ» 

24. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада 
здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї 
компетенцiї, визначеної Статутом та Законодав-
ством України, контролює та регулює дiяльнiсть 
Виконавчого органу. Член Наглядової ради 
здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов 
цивiльно-правового договору, трудового договору 
або контракту з Товариством та вiдповiдно до 
Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як 
членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi 
в натуральнiй формi не отримувалась та не 
виплачувалась. Змiн щодо займаної посади 
протягом звiтного періоду не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

25. Посада Член наглядової ради
26. Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Рудьковський Сергій Миколайович

27. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н

28. Рік народження** 1978
29. Освіта** Вища (Київський нац. економ. університет 

ім.В.Гетьмана) магістр з управління міжнародним 
бізнесом 

30. Стаж керівної роботи 
(років)**

6

31. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 21.12.2011 по 22.04.2013 - директор ТОВ 
«Спецтранспостач»

32. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада 
здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї 
компетенцiї, визначеної Статутом та Законодав-
ством України, контролює та регулює дiяльнiсть 
Виконавчого органу. Член Наглядової ради 
здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов 
цивiльно-правового договору, трудового договору 
або контракту з Товариством та вiдповiдно до 
Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як 
членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi 
в натуральнiй формi не отримувалась та не 
виплачувалась. Змiн щодо займаної посади 
протягом звiтного періоду не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

33. Посада Генеральний директор
34. Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Щуров Ігор В’ячеславович

35. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н

36. Рік народження** 1976
37. Освіта** 1. Повна вища за спеціальністю «Розробка 

нафтових і газових родовищ» (Державний 
Самарський технічний університет). 
2. Повна вища за спеціальністю «Фінанси та 
кредит» (Самарська економична академія). 
Кандидат технічних наук, професор Російської 
академії природознавства

38. Стаж керівної роботи 
(років)**

13

39. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 23.09.2011 р. по 16.04.2013 р. - директор ТОВ 
«ДТЕК Нафтогаз»

40. Опис Керівництво поточною діяльністю Товариства 
здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства 
– Генеральний директор Товариства. До компетен-
ції Генерального директора Товариства належить 
вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом 
поточною діяльністю Товариства, що охоплює

юридичні та фактичні дії, які здійснюються у 
внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товари-
ства, крім питань та дій, що належать до виключної 
компетенції Загальних зборів Товариства, 
Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано.

41. Посада Член ревiзiйної комiсiї
42. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Горолевич Максим Олексійович

43. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н

44. Рік народження** 1987
45. Освіта** Вища (Донецький Національний Технічний 

Університет) магістр з економічної кібернетики
46. Стаж керівної роботи 
(років)**

0

47. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 01.03.2011 по 10.09.2012 - Фахівець відділу по 
роботі з Західенерго, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»

48. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна 
комiсiя, орган Товариства, що здiйснює контроль за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та 
має повноваження, визначенi Статутом та/або 
Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Законодав-
ством України. Ревiзiйна комiсiя проводить 
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами фiнансового року та 
готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про 
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти 
порушення Законодавства України пiд час 
провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 
також встановленого порядку ведення бухгалтер-
ського облiку та подання звiтностi. Винагорода, що 
сплачується членам Ревiзiйної комiсiї визначається 
Загальними зборами. Протягом звiтного перiоду як 
членом ревiзiйної комiсiї винагорода нi в грошовiй 
нi в натуральнiй формi не отримувалась та не 
виплачувалась. Змiн щодо займаної посади 
протягом звiтного періоду не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

49. Посада Член ревiзiйної комiсiї
50. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Млінарич Лілія Вікторівна

51. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н

52. Рік народження** 1960
53. Освіта** Вища (Дніпропетровська металургічна академія), 

юрист (Міжнародна академія уравління персона-
лом) інженер - економіст

54. Стаж керівної роботи 
(років)**

8

55. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 16.01.2006 по теперішній час, директор ТОВ 
«Комплекс Менеджмент Сервіс»

56. Опис Повноваження та обов’язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна 
комiсiя, орган Товариства, що здiйснює контроль за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та 
має повноваження, визначенi Статутом та/або 
Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Законодав-
ством України. Ревiзiйна комiсiя проводить 
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за результатами фiнансового року та 
готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про 
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти 
порушення Законодавства України пiд час
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провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 
також встановленого порядку ведення бухгалтер-
ського облiку та подання звiтностi. Винагорода, що 
сплачується членам Ревiзiйної комiсiї визначається 
Загальними зборами. Протягом звiтного перiоду як 
членом ревiзiйної комiсiї винагорода нi в грошовiй 
нi в натуральнiй формi не отримувалась та не 
виплачувалась. Змiн щодо займаної посади 
протягом звiтного періоду не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано.

57. Посада Член ревiзiйної комiсiї
58. Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи

Деркач Степан Тіберійович

59. Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н

60. Рік народження** 1974
61. Освіта** Вища (Київський нац. економ. університет 

ім.В.Гетьмана) магістр з міжнародної економіки
62. Стаж керівної роботи 
(років)**

6

63. Найменування 
підприємства та 
попередня посада, яку 
займав**

з 01.01.2008 по 30.04.2011 - заступник Генерально-
го директора «Судноплавна компанія «Укрріч-
транс», 
з 01.05.2011 по17.04.2013 – член правління ПрАТ 
«Нафтогазвидобування»

64. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи 
передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя, 
орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства та має 
повноваження, визначенi Статутом та/або Положен-
ням про Ревiзiйну комiсiю та Законодавством України. 
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься 
iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та 
повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний 
перiод, факти порушення Законодавства України пiд 
час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, 
а також встановленого порядку ведення бухгалтер-
ського облiку та подання звiтностi. Винагорода, що 
сплачується членам Ревiзiйної комiсiї визначається 
Загальними зборами. Протягом звiтного перiоду як 
членом ревiзiйної комiсiї винагорода нi в грошовiй нi в 
натуральнiй формi не отримувалась та не виплачува-
лась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного 
періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних 
про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емі-

тента
Посадові особи емітента не володіють акціями 
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних 

даних.

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної особи

Код за 
ЄдрПоУ місцезнаходження

Кількість 
акцій (шт.)

від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні
прості на 

пред'явника
привілейовані 

іменні
привілейовані на 

пред'явника

АЛФРЕДО ТРЕЙДIНГ 
ЛIМIТЕД

нерези-
дент

Темістоклі Дерві, 3, Джулія 
Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066 342394 20,0000 342394    

ВЕДIСТОН МЕНЕДЖ-
МЕНТ ЛIМIТИД

нерези-
дент

Агіу павлу Ледра Хауз, буд.15, 
Нікосія, Кіпр, 1105 285000 16,6475 285000

ВIНБУРГ 
IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТИД
нерези-

дент
Темістоклі Дерві, 3, Джулія 

Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066 285000 16,6475 285000

УОЛФОРД ХОЛДIНГЗ 
ЛIМIТИД

нерези-
дент

Егкомі, Доріаніс, 10, Нікосія, 
Кіпр, 1105 285985 16,7051 285985

ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ 
ЛIМIТЕД

нерези-
дент

Зінас Кантер та Орігенус 
3035, Лімасол, Кіпр 427992 24,9999 427992    

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт**
Кількість 

акцій (шт.)

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні привілейовані на пред'явника

Усього 1626371 95 1626371    

* Зазначається: «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.

9. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* чергові позачергові

Х
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 100%
Опис Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» 

визнані правомочними, у зв’язку з чим оголошені питання, внесені до 
порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗ-
ВИДОБУВАННЯ»:
1. Про обрання Голови, Секретаря Загальних зборів Товариства, членів 
Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних 
Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 
Товариства у 2012 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумка-
ми роботи Товариства у 2012 році. 
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції.

9. Про скасування Положень Товариства про Виконавчий орган, про 
Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Загальні збори акціонерів 
Товариства. 
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про зміну кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договору, що укладається з особами, 
обраними на посаду членів Наглядової ради Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства 
договору з членами Наглядової ради Товариства. 
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про зміну кількісного складу членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору, що укладається з особами, 
обраними на посаду членів Ревізійної комісії Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства 
договору з членами ревізійної комісії Товариства.
18. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
19. Про відзив колегіального Виконавчого органу Товариства та 
утворення одноособового Виконавчого органу Товариства.
20. Про обрання особи/осіб на посаду/посади Виконавчого органу 
Товариства.
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21. Про затвердження щорічного кошторису граничних витрат на 
утримання Наглядової ради Товариства.
22. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та 
правочинів, щодо яких є заінтересованість.
23. Про погодження правочинів, що були здійснені Товариством у 2012 
році.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
Х

Дата проведення 25.12.2013
Кворум зборів** 100%
Опис Загальні збори Товариства є правомочними , оголошені питання, 

внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламен-
ту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» за 2012 рік.

3. Про прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУ-
ВАННЯ».4. Про надання повноважень приймати рішення та здійснюва-
ти всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, щодо 
публічного розміщення облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».
5. Про визначення органу Товариства, якому надаються повноваження 
щодо укладання договорів з першими власниками облігацій, підписан-
ня звіту про результати розміщення облігацій, затвердження результа-
тів укладання договорів з першими власниками облігацій, затверджен-
ня звіту про результати розміщення облігацій, прийняття рішення про 
дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками 
облігацій, прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

12. відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
дата 

реєстрації 
випуску

Номер свідо-
цтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

міжнародний 
ідентифікацій-

ний номер

Тип 
цінного 
папера

форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість 

(грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.03.2011 122/10/1/11 Територiальне управлiння 

Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi

UA4000149496 Акції 
Іменні 
прості

Бездокументар-
на 

10.000 1711970 17119700.000 100.000000000000

Опис Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися i не продавалися. Акцiї на торговельнiй бiржi не продаються 
та до лiстингу не включенi.  

14.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

n з/п основний вид 
продукції*

обсяг виробництва обсяг реалізованої продукції
у натуральній 

формі (фізична од. 
вим.**)

у грошовій формі 
(тис. грн)

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції

у натуральній 
формі (фізична од. 

вим.**)

у грошовій 
формі (тис. грн)

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8
1  Природний газ 505 738,138 тис.м3 413 007,5 93,58 569 134,176 тис.м3 1 826 351,6 93,35
2 Газовий конденсат 19 899,090 тон 28 310,8 6,42 21 508,721 тон 130 092,9 6,65

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

16. відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

дата 
виникнення 

події

дата оприлюднення Повідомлен-
ня (Повідомлення про інформа-

цію) у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 

вид інформації

1 2 3
17.04.2013 22.04.2013 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента
08.05.2013 08.05.2013 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента
01.07.2013 01.07.2013 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента
25.12.2013 26.12.2013 Відомості про прийняття 

рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

17. Інформація про стан корпоративного управління
ЗаГалЬНІ ЗБори аКцІоНерІв

яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
n з/п рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  2013 2 1
2 2012 0 0
3 2011 2 1

який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних 
зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори

 Х

Акціонери Х 
Депозитарна установа  Х
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх пред-

ставників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  Х
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  Х

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на за-

гальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток Х 
Бюлетенями (таємне голосування)  Х
Підняттям рук  Х
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація  Х
Додатковий випуск акцій  Х
Унесення змін до статуту  Х
Прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу товариства

 Х

Прийняття рішення про зменшення статутного 
капіталу товариства

 Х

Обрання або припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради

 Х

Обрання або припинення повноважень членів 
виконавчого органу

 Х

Обрання або припинення повноважень членів 
ревізійної комісії (ревізора)

 Х

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  Х
Інше (запишіть)  Випуск облігацій, 

затвердження 
фінансової звітності за 

2012 рік

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі зао-

чного голосування? Ні 
орГаНи УПравлІННя

який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової 
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ради протягом останніх трьох років? 12
які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так* Ні*
Стратегічного планування Х
Аудиторський Х
З питань призначень і винагород Х
Інвестиційний Х
Інші (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоратив-

ного секретаря? Ні
яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*
Винагорода є фіксованою сумою  Х
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій

 Х

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  Х
Члени наглядової ради не отримують винагороди  Х
Інші (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх докумен-

тах акціонерного товариства?
Так* Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі Х 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  Х
Особисті якості (чесність, відповідальність)  Х
Відсутність конфлікту інтересів  Х
Граничний вік  Х
Відсутні будь-які вимоги  Х
Інші (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чи-

ном він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так* Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства

Х

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками

Х

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціаль-
не навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту)

Х

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена

Х

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? Так, створено ревізійну комісію
якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комі-

сії протягом останніх трьох років? 4

відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції 
якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконав-
чого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загаль-
ні збори 
акціоне-

рів

Нагля-
дова 
рада

вико-
на-

вчий 
орган

Не належить 
до компетен-
ції жодного 

органу
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії)

Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)

Так Ні Ні Ні

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів виконавчого органу

Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів наглядової ради

Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів виконавчого органу

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
виконавчого органу

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних акцій

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів

Так Так Ні Ні

* Ставити «так» або «ні» у відповідних графах.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує по-

вноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення догово-
рів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства по-
ложення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтер-
есами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в ін-
тересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так* Ні*

Положення про загальні збори акціонерів Х
Положення про наглядову раду Х
Положення про виконавчий орган Х
Положення про посадових осіб акціонерного товариства Х
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) Х
Положення про акції акціонерного товариства Х
Положення про порядок розподілу прибутку Х
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність 

вашого акціонерного товариства?*
Інформація 

розповсюджуєть-
ся на загальних 

зборах

Публікується у пресі, оприлюд-
нюється в загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
НКцПфр про ринок цінних 

паперів

документи надаються 
для ознайомлення 
безпосередньо в 

акціонерному товари-
стві

Копії докумен-
тів надаються 

на запит 
акціонера

Інформація розміщується на 
власній інтернет-сторінці 
акціонерного товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Так Так Так Так Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства

Так Так Так Так Ні

Статут та внутрішні 
документи

Так Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Ні Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Ні Ні Так Так Ні

* Ставиться «так» або «ні» у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до між-
народних стандартів фінансової звітності? Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки ак-
ціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так* Ні*
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.

який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так* Ні*

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом 

останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
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Так* Ні*
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Припинення надання 

послуг аудиту аудитором

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 

акціонерного товариства в минулому році?
Так* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевір-

ку останнього разу?
Так* Ні*

З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року 

платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінан-
сового менеджменту? Ні

ЗалУЧеННя ІНвеСТицІй Та вдоСКоНалеННя ПраКТиКи 
КорПораТивНоГо УПравлІННя

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих 
способів протягом наступних трьох років?

Так* Ні*
Випуск акцій Х
Випуск депозитарних розписок  Х
Випуск облігацій  Х
Кредити банків  Х
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  Х
Інше (запишіть)  Х

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції 

протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років
Не визначились Х

* Ставиться помітка «Х» у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу 

фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав влас-
ності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох ро-
ків? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) кор-
поративного управління? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: (немає); яким ор-
ганом управління прийнятий: __________________

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством 
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (ні) ; укажіть 
яким чином його оприлюднено: _______________

вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпора-
тивного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з по-
силанням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року.

 ЗвІТ Про КорПораТивНе УПравлІННя* 
Емiтент не є фiнансовою установою, тому данi про звiт про корпоративне 

управлiння в роздiлi звiту Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - 
вiдсутнi.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних 
товариств.

Xv. відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний 
номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи)

22964908

Місцезнаходження аудиторської 
фірми, аудитора

04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України

Свідоцтво про внесенння до Реєстру 
Аудиторської палати України №0701, 
26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та 
номер, дата видачі та строк дії 
свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних 
паперів**
Звітний період, за який проведений 
аудит фінансової звітності

2013 рік

Думка аудитора*** Умовно-позитивна  

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контр-
олюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
*** Зазначається: «безумовно-позитивна», «умовно-позитивна», «негативна» 

або «відмова від висловлення думки».
Звіт про стан об’єкта нерухомості

У 2013 році не було закритого (приватного) розміщення цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі 
об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво 
«НафТоГаЗвидоБУваННя»

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

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

Приватне акціонерне товариство 
«НафТоГаЗвидоБУваННя»
Код ЄдрПоУ 32377038
02660, м. Київ, 
вул. магнiтогорська 1, к.42
(044)224-68-88

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

06.05.2015 р.

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

http://ngv.com.ua/

Генеральний директор  І.в.Щуров

якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Наглядової ради  Петренко Марію Олексіївну( згоди
на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,202220% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  1884 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ради.
Посадову особу  обрано  терміном на 3 (три) роки.  Посадова особа немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядової ради
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС" (змінила прізвище з Пашкурової М.О. на Петрен-
ко М.О.);

-  обрано членом Наглядової ради  Ступака Григорія Миколайовича(
згоди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє по-
садова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,214670%. Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  2000 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Наглядової ра-
ди. Посадову особу  обрано  терміном  на 3 (три) роки.  Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Наглядо-
вої ради  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

-  обрано  Головою Ревізійної комісії Торгонську Зінаїду Максимівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє поса-
дова особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,002140% . Володiє
пакетом акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у
зв'язку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комі-

сії. Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років. Посадова особа
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Ревізій-
ної комісії  ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";.

-  обрано  членом Ревізійної комісії Кошман Юлію Анатоліївну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,012880% . Володiє паке-
том акцій емітента  у  кількості  120 акцій. Посадову особу обрано у зв'яз-
ку  iз припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії.
Посадову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа не-
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член  Ревізійної
комісії ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС";

- обрано  членом Ревізійної комісії Пирогову Марію Іванівну( згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Частка, якою володіє посадова
особа  у статутному капіталі  емітента складає 0,00214% . Володiє пакетом
акцій емітента  у  кількості  20 акцій. Посадову особу обрано у зв'язку  iз
припиненням повноважень  попереднього складу Ревізійної комісії. Поса-
дову особу  обрано  терміном  на 5 (пять) років.  Посадова особа немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв: член Ревізійної комісії
ПАТ "АГРОХІМ-СЕРВІС".

Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно чинного законодавства 

Голова правління Луценко О.П.

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

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕСТИЖ-ІНТЕР" 2.
Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi, вул. Вин-
ниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електронна пошто-
ва адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://
prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 2.
Текст повідомлення. Згiдно отриманого 30.04.2015р. реєстру акцiонрiв вiд-
булась змiна розмiру пакетiв власникiв, яким належить 10 i бiльше % голо-
суючих акцiй товариства.1.Розмiр частки ТОВ"КУА"Парангон" (ПНВIФЗТ"Па-
рангон") (код ЄДРПОУ 34464724, мiсцезнаходження АР Крим, м. Севасто-
поль, вул.. Вакуленчука, 33А/3-1) до зменшення становив 9 611 790 шт. (
77.31%). Пiсля вiдчуження 9 611 790 шт. акцiй розмiр пакету акцiй становить
0 акцiй . 2. Компанiя "Велiвера iнвестментс лiмiтед" (WELLIVERA INVES-
TMENTS LIMITED ) (код НЕ 256092 , мiсцезнаходження Спиру Кiпрiану, буд.
СК Хаус 61, Лiмассол, Кiпр), яка до набуття пакету акцiй не була акцiонером
товариства, придбала пакет акцiй у розмiрi 4638628 голосуючих акцiй, що
становить 37, 3108% статутного капiталу емiтента. 3. Публiчне акцiонерне
товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвес-
тицiйний фонд "СТАРТАП" (код ЄДРПОУ 38866104 , мiсцезнаходженням м.
Київ, вул. Московська, б. 46/2, лiт. А), яке до набуття пакету акцiй не було ак-
цiонером товариства, придбало пакет акцiй у розмiрi 6203962 голосуючих
акцiй, що становить 49.9016% статутного капiталу емiтента. 3. Підпис. Осо-
ба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавс-
твом. Директор  Пелешатий Олександр Миколайович. 30.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРЕСТИЖ-ІНТЕР"

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

1.Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Престиж-Ін-
тер" 2. Код за ЄДРПОУ 00308554 3. Місцезнаходження 58009, м.Чернiвцi,
вул. Винниченка, 20 4. Міжміський код та телефон  037243001 5. Електрон-
на поштова адреса pres.inter@yandex.ua 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет http:// prestige-inter.cv.ua 7. Вид особливої інформації Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення. 
Зміни у складі посадових осіб товариства відбулись у відповідності до

рішення загальних зборів акціонерів товариства, рішення Ревізійної комісії
та Наглядової ради товариства від 30.04.15р.  2.1. Припинено повноважен-
ня і обрано повторно на попередні посади на термін 3 роки: 1. Голова Ре-
вiзiйної комiсiї Морозова Олена Iванiвна 2. Член Ревiзiйної комiсiї Гетьман
Елеонора Станiславiвна. 3. Член Ревiзiйної комiсiї Долгова Тетяна Володи-
мирiвна. 4. Голова Наглядової ради Легостаєва Лiна Iванiвна. 5. Член Наг-

лядової ради Кулик Свiтлана Олександрiвна.6.Член Наглядової ради Каль
Тетяна Миколаївна. Посадові особи перебували на посадах, на які їх пов-
торно обрали з 25.10.10 р. (повторно переобрано 15.04.13 р.). 2.2.Припи-
нено повноваження: 1.Член Наглядової ради Нечипоренко Сергiй Анато-
лiйович, перебував на посаді з 25.10.2010р., переобрано повторно
15.04.13р. 2.Член Наглядової ради Чернова Ольга Юрiївна, перебувала на
посадi з 15.04.13р. 2.3.Обрано на термін 3 роки: Член Наглядової ради
Косматовський Вiталiй Володимирович, попередня посада - ТОВ "Укрком-
плект плюс", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 2. Член Наглядо-
вої ради Шкоденко Оксана Володимирiвна, попередня посада - ТОВ "Ук-
ркомплект плюс", фiнансовий менеджер. Посадові особи згоди на розкрит-
тя iнформацiї про паспортнi данi не надали. Посадові особи непогашених
судимостей немають. Посадові особи акціями товариства не володіють. 

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

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

Директор  Пелешатий Олександр Миколайович.
30.04.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДСЬКА СТОА"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-
ровоградська станція технічного обслуговування вантажних і легкових
автомобілів". Код за ЄДРПОУ: 05403501. Місцезнаходження: 25014,
м.Кіровоград, вул.Виставочна,1б. Міжміський код, телефон та факс:
0522-56-57-82. Електронна поштова адреса емітента: kstoa@emi-
tent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: 05403501.smida.gov.ua.
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким
належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
30.04.2015 року ПАТ "Кіровоградська СТОА" з інформації, отриманої

від депозитарія, стало відомо наступне:
Пакет акцій фізичної особи, яка володіє більш ніж 10% голосуючих

акцій, збільшився з 166 610 (41 652,50 грн; 17,53%) простих іменних ак-
цій до 171 008 (42 752 грн; 18%) простих іменних акцій.

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

Директор Козяр Григорій Васильович.
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ШаНовНий аКцІоНер 
ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ТреСТ «КиЇвмІСЬКБУд-3»

Повідомляє, що 23 квітня 2015 року відбулися річні (чергові) загальні 
збори Публічного акціонерного товариства «Трест «Київміськбуд-3».

Порядок денний річних (чергових) загальних зборів Публічного акціонерно-
го товариства «Трест «Київміськбуд-3» від 23 квітня 2015 року містив наступні 
питання: 1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та за-
твердження регламенту зборів. 2.Про затвердження звіту Правління Товари-
ства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік. 3.Про за-
твердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік. 4.Про 
затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 рік. 5.Про 
затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6.Про затвер-
дження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки при-
бутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за під-
сумками діяльності у 2014 році. 7.Про попереднє схвалення значних 
правочинів Товариства та затвердження значних правочинів Товариства, вчи-
нених до дати проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства у 
2015  році. 8. Про внесення (затвердження) змін до Положення про правління. 
9.Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Трест «Київмісь-
кбуд-3». 10.Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Трест «Київміськбуд-3». 
11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради ПАТ «Трест «Київміськбуд-3», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із 
членами Наглядової ради ПАТ «Трест «Київміськбуд-3». 

По першому питанню порядку денного обрано голову та секретаря збо-
рів, лічильну комісію зборів та затверджено регламент зборів («ЗА» — 
58 438 185 голосів, що складає 93,873 % від загальної кількості голосів акці-
онерів (їх представників) присутніх на загальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 
голосів, що складає 6,127% від загальної кількості голосів акціонерів (їх 
представників) присутніх на загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голо-
сів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представни-
ків) присутніх на загальних зборах).

По другому питанню порядку денного затверджено звіт Правління Това-
риства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2014 рік та основні напрями діяльності на 2015 рік («ЗА» — 38 884 785 го-
лосів, що складає 62,463 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх 
представників) присутніх на загальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голо-
сів, що складає 6,127% від загальної кількості голосів акціонерів (їх пред-
ставників) присутніх на загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» — 19 553 400 
голосів, що складає 31,41% від загальної кількості голосів акціонерів (їх 
представників) присутніх на загальних зборах).

По третьому питанню порядку денного затверджено звіт Наглядової 
ради Товариства про роботу за 2014 рік («ЗА» — 38 884 785 голосів, що 
складає 62,463 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представни-
ків) присутніх на загальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що скла-
дає 6,127% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) при-
сутніх на загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» — 19 553 400 голосів, що 
складає 31,41% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) 
присутніх на загальних зборах).

По четвертому питанню порядку денного затверджено звіт Ревізійної 
комісії Товариства про роботу за 2014 рік («ЗА» — 38 884 785 голосів, що 
складає 62,463 % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представни-
ків) присутніх на загальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що скла-
дає 6,127% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) при-
сутніх на загальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» — 19 553 400 голосів, що 
складає 31,41% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) 
присутніх на загальних зборах).

По п’ятому питанню порядку денного затверджено річний звіт та баланс 
Товариства за 2014 рік («ЗА» — 38 884 785 голосів, що складає 62,463 % 
від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на 
загальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що складає 6,127% від 
загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на за-
гальних зборах; «УТРИМАЛИСЬ» — 19 553 400 голосів, що складає 31,41% 
від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на 
загальних зборах).

По шостому питанню порядку денного затверджено порядок розподілу 
прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначен-
ня порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2014 році 
(«ЗА» — 38 884 785 голосів, що складає 62,463 % від загальної кількості го-
лосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах; «ПРО-
ТИ»  — 3 813 980 голосів, що складає 6,127% від загальної кількості голосів 
акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах; «УТРИМА-
ЛИСЬ» — 19 553 400 голосів, що складає 31,41% від загальної кількості го-
лосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах).

По сьомому питанню порядку денного попередньо схвалено значні пра-
вочини Товариства та затверджено значні правочини Товариства, вчинені 
до дати проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства у 2015 
році («ЗА» — 38 884 785 голосів, що складає 62,463 % від загальної кіль-
кості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах; 
«ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що складає 6,127% від загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах; «УТРИ-
МАЛИСЬ» — 19 553 400 голосів, що складає 31,41% від загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах).

По восьмому питанню порядку денного внесено (затверджено) зміни до 
Положення про правління («ЗА» — 38 884 785 голосів, що складає 62,463 % 
від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на за-
гальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що складає 6,127% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних збо-
рах; «УТРИМАЛИСЬ» — 19 553 400 голосів, що складає 31,41% від загальної 
кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах).

По дев’ятому питанню порядку денного припинено повноваження членів 
Наглядової ради Товариства («ЗА» — 58 438 185 голосів, що складає 93,873 % 
від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на за-
гальних зборах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що складає 6,127% від загаль-
ної кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних збо-
рах; «УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах).

По десятому питанню порядку денного обрано нових членів Наглядової 
ради Товариства . Голосували за кандидатів наступним чином: Тремполець 
Марина Миколаївна — 56 373 425 голосів, Дідовець Володимир Іванович — 
46 937 335 голосів, Савченко Володимир Петрович — 40 000 000 голосів, 
Авралова Валерія Борисівна — 40 091 450 голосів, Качан Тетяна Олексан-
дрівна — 104 275 голосів, ПАТ «ХК «Київміськбуд» — 97 767 000 голосів ).

По одинадцятому питанню порядку денного затверджено умови 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу, яка 
уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради То-
вариства («ЗА» — 58 438 185 голосів, що складає 93,873 % від загальної 
кількості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних збо-
рах; «ПРОТИ» — 3 813 980 голосів, що складає 6,127% від загальної кіль-
кості голосів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах; 
«УТРИМАЛИСЬ» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голо-
сів акціонерів (їх представників) присутніх на загальних зборах).

Наглядова рада 
ПаТ «Трест «Київміськбуд-3»

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ТреСТ «КиЇвмІСЬКБУд-3»

Шановні акціонери 
Приватного акціонерного товариства «ЄвроСТалЬ ТеХНолоГІя»!

Директор ПрАТ «ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ» (адреса місцезнахо-
дження: 08162, Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Ча-
бани, вул. Машинобудівників, буд. 1) повідомляє про скликання чергових 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВ-
РОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ», які відбудуться 12 червня 2015 року о 10:00 
за адресою: 08162, Київська область, Києво-Святошинський район, 
смт. Чабани, вул. машинобудівників, будинок 1, офіс 108.

Реєстрація учасників зборів: 12 червня 2015 року з 09.00 до 09:45 за 
місцем проведення зборів. При собі мати паспорт, для представників ак-
ціонерів — паспорт та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 08 червня 2015 р. 

З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день 
проведення зборів, а також в період з 07 травня 2015 р. по 11 червня 
2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за місцем проведення зборів, 

звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Телефон для до-
відок: 044 467 77 26. Відповідальна особа — Вергуненко М.В.

Порядок денний  
(питання, що виносяться на голосування):

1. прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання 
головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів;

2. затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік;
3. затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік;
4. розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік;
5. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
6. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора;
7. про передачу належного товариству нерухомого майна в іпотеку.

директор ПраТ «ЄвроСТалЬ ТеХНолоГІя»      вергуненко м.в.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ЄвроСТалЬ ТеХНолоГІя»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 7 травня 2015 р. 
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ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Ви-

шпільське» 
2. Код за ЄДРПОУ 01529079
3. Місцезнаходження: 12401, Житомирська обл., Житомирський р-н, 

с.  Вереси, вул. Шкільна, 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 47-05-58, 47-05-58
5. Електронна поштова адреса: vishpilske@ frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vishpilske.emit.in.ua/
7. Вид особливо інформації: Припинення емітента шляхом злиття, при-

єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду. 

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про припинення емітента – 29 квітня 2015 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення 

емітента – загальні збори акціонерів ВАТ «Вишпільське», протокол № 1/15 
від 29 квітня 2015 р. Причини такого рішення – мінімізація витрат товари-
ства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як 
відкрите акціонерне товариство.

Спосіб припинення – шляхом перетворення в товариство з додатковою 
відповідальністю «Вишпіль-Агро».

Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких розглядалося пи-
тання про припинення ВАТ «Вишпільське» – 29 квітня 2015 р.

Результати голосування – «ЗА» - 1 026827 голосів або 100 % від загаль-
ної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах 
або 55,60 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства, «ПРО-
ТИ»  - немає, «УТРИМАЛИСЬ - немає.

Повне найменування правонаступника ВАТ «Вишпільське» - Товари-
ство з додатковою відповідальністю «Вишпіль-Агро».

При перетворенні ВАТ «Вишпільське» всі його активи, зобов’язання та інші 
права і обов’язки переходять до правонаступника - ТДВ «Вишпіль-Агро». Роз-
мір статутного капіталу ТДВ «Вишпіль-Агро» відповідає розміру статутного 
капіталу ВАТ «Вишпільське» та дорівнює 461 641,75 грн. (чотириста шістдесят 
одна тисяча шістсот сорок одна гривня сімдесят п’ять копійок).

Затверджено наступний порядок та умови обміну акцій ВАТ «Вишпільське» 
на частки в статутному капіталі ТДВ «Вишпіль-Агро». Коефіцієнт конвертації: 
акції ВАТ «Вишпільське» конвертуються в частки в статутному капіталі 
ТДВ  «Вишпіль-Агро», при цьому розмір частки учасника у статутному капіталі 
ТДВ «Вишпіль-Агро» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартос-
ті акцій, які належать цій особі у статутному капіталі ВАТ «Вишпільське». 

Номінальна вартість однієї простої іменної акції ВАТ «Вишпільське» 
становить 0,25 грн.

Обмін акцій ВАТ «Вишпільське» на частки у статутному капіталі 
ТДВ  «Вишпіль-Агро» буде здійснюватися наступним чином.

Обмін простих іменних акцій ВАТ «Вишпільське», що перетворюється, 
на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капі-
талі ТДВ «Вишпіль-Агро», що створюється, буде здійснено у строк, що по-
чинається з 30.04.2015 р. та закінчується за 7 днів (встановлений законо-
давством норматив строку перебігу поштових відправлень на території 
України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Вишпіль-
ське», на яких буде вирішуватись питання щодо затвердження переда-
вального акту. В обмін на акції ВАТ «Вишпільське», що перетворюється, 
акціонерам будуть направлені через відділення пошти простими листами 
письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі 
ТДВ «Вишпіль-Агро», що є правонаступником ВАТ «Вишпільське». 

Обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі 
ТДВ  «Вишпіль-Агро» буде здійснюватись після проведення установчих 
зборів ТДВ «Вишпіль-Агро».

Строк отримання часток у статутному капіталі ТДВ «Вишпіль-Агро» в 
обмін на письмові зобов’язання не обмежується. 

Обмін акцій на частки в статутному капіталі ТДВ «Вишпіль-Агро» здій-
снюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТДВ «Вишпіль-
Агро» дорівнював розміру статутного капіталу ВАТ «Вишпільське» до реор-
ганізації.

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

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

2. Голова Комісії з припинення  ______  Заробчук Руслан Павлович 
 (підпис)  30.05.2015
 м.п.

вІдКриТе аКцІоНерНе ТовариСТво «виШПІлЬСЬКе»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АКВАТЕК"; 1.2.ЄДРПОУ: 00700231; 1.3. Місцез-
находження емітента: 27403, Кiровоградська обл. м. Знам'янка, вул. Лені-
на,98 1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05233) 2-39-25; 1.5.
Електронна поштова адреса емітента: 00700231@at24.com.ua; 1.7. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: http//akva-
tek.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про припинен-
ня емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. 1.Дата
прийняття рішення про припинення: 29.04.2015р.1. Рішення про припинен-
ня емітента шляхом перетворення прийняте Загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ "Акватек" ( Протокол № 17 від 29.04.2015р.) 2.Причина прийняття
рішення: мінімізація витрат підприємства, пов'язаних з обслуговуванням
такої організаційно-правової форми,  як приватне акціонерне товариство,
спрощення системи управління та зменшення витрат на обслуговування
товариства.3.Приватне  акціонерне товариство "Акватек" припиняється
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою  відповідальністю "Аква-
тек". 4.Найменування юридичної особи правонаступника після перетво-
рення: Товариство з обмеженою  відповідальністю "Акватек".5.Порядок
розподілу активів та зобов'язань: ПрАТ "Акватек" перетворюється у ТОВ
"Акватек", яке є правонаступником всіх прав, в т.ч. майнових (активів) та
обов'язків   ПрАТ "Акватек".6. Розмір статутного капіталу -64 000,00 грн.7.
Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється на частки юри-
дичної особи-правонаступника: Обмін акцій ПрАТ "Акватек", що припиня-
ється шляхом реорганізації, здійснюється  пропорційно на  частки учасни-
ків у статутному  капіталі ТОВ "Акватек" у відношенні 1:1. Обмін акцій  на

письмові зобов'язання буде здійснюватись до державної реєстрації ТОВ
"Акватек". .Акціонер ПрАТ "Акватек" надає  заяву до комісії з перетворення
ПрАТ "Акватек", у відповідь, йому видається письмове зобов'язання  про
видачу відповідної кількості часток у ТОВ "Акватек" в обмін на акції ПрАТ
"Акватек". Прості іменні акції ПрАТ "Акватек" номінальною вартістю 0,25
грн. обмінюються на частки  учасників  ТОВ "Акватек" номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмін
акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника здій-
снюється з 29.04.2015 по  29.06.2015, в обмін на належну акціонерам кіль-
кість акцій  ПрАТ "Акватек" акціонери отримають письмові зобов'язання на
видачу частки у статутному капіталі ТОВ. Для обміну акцій ПрАТ "Акватек"
на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВ ак-
ціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення
за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Леніна,98, кабі-
нет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00  Після державної реєстрації
ТОВ "Акватек", відбувається обмін письмових зобов'язань на свідоцтва про
володіння відповідною часткою у статутному капіталі ТОВ"Акватек" згідно
з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями. Термін отри-
мання свідоцтва  в обмін на письмові зобов'язання не обмежується.Пись-
мові зобов'язання  видаються на весь розмір статутного капіталу. Розмір
частки (у відсотках та гривнях) акціонера ПрАТ "Акватек" обов'язково до-
рівнює розміру частки  (у відсотках та гривнях) у статутному капіталі ТОВ
"Акватек", яке створено внаслідок перетворення. Обмін акцій на частки
здійснюється за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул.
Леніна,98, кабінет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00 Особа, що вка-
зана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
ленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно законодавства: Ди-
ректор Іванов Олег Миколайович.  

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне  акцiонерне товариство "Кі-

ровоградський райагропостач";  Організаційно - правова форма емітента:
Акціонерне товариство;  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00904996;
Місцезнаходження емітента : 25491, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9;
Міжміський код, телефон/факс: (0522) 55-13-23; Електронна поштова ад-
реса: 00904996@at24.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет для роз-
криття інформації: http:// pat-kras.com.ua; Вид особливої інформації: Відо-
мості про   зміну посадових осіб  емітента.

Зміни  відбулися відповідно до рішення чергових  Загальних зборів ак-
ціонерів (протокол № 1  від 28.04.2015 року). Звільнено згідно з цим Рі-
шенням, у зв'язку з  закінченням строку повноважень: Голову Наглядової
ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО 118310, вид.
27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. На  посаді перебу-
вав  з  25.04.2012 р. Володіє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що ста-
новить 15,9231%. Члена Наглядової ради Шовенко Олександра Григоро-
вича паспорт ЕА 805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України
в Кіровоградській області. На  посаді перебував з  25.04.2012 р. Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Члена Наг-
лядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт А 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
На  посаді перебувала з  25.04.2012 р. Володіє 3 акціями на суму 0,75
грн., що становить 0,0012 %. Призначено  згідно рішення Загальних збо-
рів акціонерів(протокол №1 від 28.04.2015р.) терміном на 3 роки:Голову
Наглядової ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО
118310, вид. 27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. Рані-
ше займана посада- фінансовий директор ТОВ "Кіровоградпостач".Воло-
діє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що становить 15,9231%.Члена
Наглядової ради Шовенко Олександра Григоровича паспорт серії  ЕА
805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградсь-
кій обл. Раніше займана посада -  директор ТОВ "Кіровоградпостач". Во-
лодіє 24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %.  Члена
Наглядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт ЕА 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
Раніше займана посада -  юрисконсульт ТОВ "Прогрес-2010". Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Всі посадові
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства

Генеральний Директор  Дзюба Ростислав Вікторович 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35089957; 3. Міс-
цезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін-
дустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056)735-10-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@uk-
rfarminvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarmin-
vest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 05.05.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

05.05.2015р.) та Наказу 3-К від 05.05.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Голови Правління  ПАТ
" УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Сороку Олега Михайловича (не надано згоди на
розкриття паспортних даних) строком до 05.05.2016 р. Не володiє акцiями
емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: директор,
Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 4-К вiд
05.05.2015 р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повно-
важень) Головного бухгалтера ПАТ " УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Нiкiтiну Марину
Олександрiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
на три роки . Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi обiймала особа протя-
гом останніх п`яти років: начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами,
Головний бухгалтер, Директор.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

Сорока Олег Михайлович 06.05.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКцIоНерНе 

ТовариСТво «оБлПаливо»
2. Код за ЄДРПОУ 13657523
3. Місцезнаходження 76014, м. Івано-Франківськ, Височана,18
4. Міжміський код, телефон та факс (03422) 22697
5. Електронна поштова адреса oblpalivo-if@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації stocmarket.gov.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПАТ «Облпаливо» вiд 

30.04.2015 року (Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ»Облпаливо» 
вiд 30.04.2015 року):

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Подубинський Ю.Я., (пас-
порт КВ 551548 виданий 15.12.2000 Дрогобицьким мрв умвс в Львiвськiй 
областi, частка у статутному капіталі — 1.0252%) Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в 
звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Голови 
Наглядової ради з 2002 року, 12 рокiв. 

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Грикуляк Марію Іванівну , 
(паспорт СС 556135 виданий 03.06.1998 Яремчанським МВ УМВС, частка 
у статутному капіталі — 4.6595%) Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з закінченням 
терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 

2002 року, 12 рокiв. 
Звільнено з посади Члена Наглядової ради Онуфрейчук Василь Воло-

димирович, (паспорт СС 431190 виданий 17.12.1997 Снятинським РВ 
УМВС, частка у статутному капіталі — 2.003%) Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку 
з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Нагля-
дової ради з 2002 року, 12 рокiв. 

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Драганчук Олег Iванович, 
(паспорт СС 330996 Снятинським РВ УМВС, частка у статутному капіта-
лі — 44.2741 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання.  Попере-
дня посада не обіймав. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Ковальчук Леся 
Романiвна, (паспорт СЕ 597128 Iвано-Франкiвським МВ УМВС, частка у 
статутному капіталі — 9,7769 %) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переоб-
рання.  Попередня посада не обіймала. 

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Драганчук Мирослава 
Миколаївна, частка у статутному капіталі — 0% Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на по-
саду до переобрання.  Попередня посада не обіймав. 

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

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

2. Найменування посади Голова правління Боднарчук в.я.,  05.05.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АКВАТЕК"; 1.2.ЄДРПОУ: 00700231; 1.3. Місцез-
находження емітента: 27403, Кiровоградська обл. м. Знам'янка, вул. Лені-
на,98 1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05233) 2-39-25; 1.5.
Електронна поштова адреса емітента: 00700231@at24.com.ua; 1.7. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: http//akva-
tek.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: Відомості про припинен-
ня емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду. 1.Дата
прийняття рішення про припинення: 29.04.2015р.1. Рішення про припинен-
ня емітента шляхом перетворення прийняте Загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ "Акватек" ( Протокол № 17 від 29.04.2015р.) 2.Причина прийняття
рішення: мінімізація витрат підприємства, пов'язаних з обслуговуванням
такої організаційно-правової форми,  як приватне акціонерне товариство,
спрощення системи управління та зменшення витрат на обслуговування
товариства.3.Приватне  акціонерне товариство "Акватек" припиняється
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою  відповідальністю "Аква-
тек". 4.Найменування юридичної особи правонаступника після перетво-
рення: Товариство з обмеженою  відповідальністю "Акватек".5.Порядок
розподілу активів та зобов'язань: ПрАТ "Акватек" перетворюється у ТОВ
"Акватек", яке є правонаступником всіх прав, в т.ч. майнових (активів) та
обов'язків   ПрАТ "Акватек".6. Розмір статутного капіталу -64 000,00 грн.7.
Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється на частки юри-
дичної особи-правонаступника: Обмін акцій ПрАТ "Акватек", що припиня-
ється шляхом реорганізації, здійснюється  пропорційно на  частки учасни-
ків у статутному  капіталі ТОВ "Акватек" у відношенні 1:1. Обмін акцій  на

письмові зобов'язання буде здійснюватись до державної реєстрації ТОВ
"Акватек". .Акціонер ПрАТ "Акватек" надає  заяву до комісії з перетворення
ПрАТ "Акватек", у відповідь, йому видається письмове зобов'язання  про
видачу відповідної кількості часток у ТОВ "Акватек" в обмін на акції ПрАТ
"Акватек". Прості іменні акції ПрАТ "Акватек" номінальною вартістю 0,25
грн. обмінюються на частки  учасників  ТОВ "Акватек" номінальною вартіс-
тю 0,25 грн. відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмін
акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника здій-
снюється з 29.04.2015 по  29.06.2015, в обмін на належну акціонерам кіль-
кість акцій  ПрАТ "Акватек" акціонери отримають письмові зобов'язання на
видачу частки у статутному капіталі ТОВ. Для обміну акцій ПрАТ "Акватек"
на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВ ак-
ціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення
за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Леніна,98, кабі-
нет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00  Після державної реєстрації
ТОВ "Акватек", відбувається обмін письмових зобов'язань на свідоцтва про
володіння відповідною часткою у статутному капіталі ТОВ"Акватек" згідно
з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями. Термін отри-
мання свідоцтва  в обмін на письмові зобов'язання не обмежується.Пись-
мові зобов'язання  видаються на весь розмір статутного капіталу. Розмір
частки (у відсотках та гривнях) акціонера ПрАТ "Акватек" обов'язково до-
рівнює розміру частки  (у відсотках та гривнях) у статутному капіталі ТОВ
"Акватек", яке створено внаслідок перетворення. Обмін акцій на частки
здійснюється за адресою: 27403, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул.
Леніна,98, кабінет Директора у робочі дні з 09.00 до 15.00 Особа, що вка-
зана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-
ленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно законодавства: Ди-
ректор Іванов Олег Миколайович.  

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повне найменування емітента: Приватне  акцiонерне товариство "Кі-

ровоградський райагропостач";  Організаційно - правова форма емітента:
Акціонерне товариство;  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00904996;
Місцезнаходження емітента : 25491, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9;
Міжміський код, телефон/факс: (0522) 55-13-23; Електронна поштова ад-
реса: 00904996@at24.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет для роз-
криття інформації: http:// pat-kras.com.ua; Вид особливої інформації: Відо-
мості про   зміну посадових осіб  емітента.

Зміни  відбулися відповідно до рішення чергових  Загальних зборів ак-
ціонерів (протокол № 1  від 28.04.2015 року). Звільнено згідно з цим Рі-
шенням, у зв'язку з  закінченням строку повноважень: Голову Наглядової
ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО 118310, вид.
27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. На  посаді перебу-
вав  з  25.04.2012 р. Володіє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що ста-
новить 15,9231%. Члена Наглядової ради Шовенко Олександра Григоро-
вича паспорт ЕА 805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України
в Кіровоградській області. На  посаді перебував з  25.04.2012 р. Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Члена Наг-
лядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт А 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
На  посаді перебувала з  25.04.2012 р. Володіє 3 акціями на суму 0,75
грн., що становить 0,0012 %. Призначено  згідно рішення Загальних збо-
рів акціонерів(протокол №1 від 28.04.2015р.) терміном на 3 роки:Голову
Наглядової ради Кисляковського Сергія Анатолійовича паспорт СО
118310, вид. 27.04.1999 р. Жовтневим РВ УМВС України в м. Києві. Рані-
ше займана посада- фінансовий директор ТОВ "Кіровоградпостач".Воло-
діє 38687 акціями на суму 9671,75 грн. що становить 15,9231%.Члена
Наглядової ради Шовенко Олександра Григоровича паспорт серії  ЕА
805969, вид. 17.01.2001 р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградсь-
кій обл. Раніше займана посада -  директор ТОВ "Кіровоградпостач". Во-
лодіє 24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %.  Члена
Наглядової ради Виноградову Любов Георгіївну паспорт ЕА 239604, вид.
20.02.1997 р. Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.
Раніше займана посада -  юрисконсульт ТОВ "Прогрес-2010". Володіє
24290 акціями на суму 6072,50грн., що становить  9,9974 %. Всі посадові
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства

Генеральний Директор  Дзюба Ростислав Вікторович 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35089957; 3. Міс-
цезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ін-
дустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс: (056)735-10-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@uk-
rfarminvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarmin-
vest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 05.05.2015 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

05.05.2015р.) та Наказу 3-К від 05.05.2015 р. обрано  на ту саму посаду
(переобрання, подовження терміну повноважень) Голови Правління  ПАТ
" УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Сороку Олега Михайловича (не надано згоди на
розкриття паспортних даних) строком до 05.05.2016 р. Не володiє акцiями
емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: директор,
Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння.

Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 4-К вiд
05.05.2015 р.) призначено  на ту саму посаду (подовження терміну повно-
важень) Головного бухгалтера ПАТ " УКРФАРМ-ІНВЕСТ" Нiкiтiну Марину
Олександрiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком
на три роки . Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi обiймала особа протя-
гом останніх п`яти років: начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами,
Головний бухгалтер, Директор.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

Сорока Олег Михайлович 06.05.2015 р.

НОВИНИ
фондовые индексы Украины завершили 
торги во вторник без единой динамики

Украинские фондовые индексы во вторник были 
малоподвижны после продолжительных выходных и в 
течение всей торговой сессии сохраняли разнонаправ-
ленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) 
повысился на 0,66% — до 1084,71 пункта, индекс ПФТС 
просел на 0,01% — до 371,12 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,9 млн грн, в том чис-
ле акциями – 11,7 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 448,3 млн грн, в том 
числе акциями – 0,4 тыс. грн. Капитализация ценных бу-
маг на бирже упала на 4,93% — до 134,199 млрд грн.

На УБ наиболее сильно подорожали акции Алчевско-
го меткомбината (+6,33%), «Укрнафты» (+1,98%) и 
«Азовстали» (+1,74%).

Снизились в цене акции «Мотор Сичи» (-0,48%) и Ав-
деевского коксохимзавода (-0,33%).

На ПФТС наиболее упали в стоимости акции 
Харцызского трубного завода (-6,32%), Ясиновского кок-
сохимзавода (-5,98%) и концерна «Стирол» (-4,62%).

Тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен 
Банка Аваль (+4,84%), Северного ГОКа (+2,5%) и 
«Укрнафты» (+2,24%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник вырос на 0,1% — до 293 пунктов при объеме 
торгов 2,8 млн злотых (16,52 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подешевели бу-
маги «Милкиленда» (-2,64%), Coal Energy (-1,61%) и 
KSG Agro (-1,25%).

Индекс в «зеленую зону» вывели акции «Астарты» 
(+2,34%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвесткомпании «Альтана Капитал» Андрей Глущен-
ко во вторник основное внимание инвесторов было об-
ращено к процессу урегулирования греческого долгового 
кризиса и заседанию контактной группы в Минске.

«Инвесторы реагируют на ухудшение взаимоотноше-
ний между кредиторами Греции, поскольку разногласия 

между финансовыми донорами способны еще больше 
усугубить проблемы Греции, которая уже столкнулась с 
дефицитом ликвидности. Относительно встречи контак-
тной группы в Минске участники торгов рассчитывают, 
что новый раунд переговоров поможет снизить напря-
женность в зоне конфликта», — сказал он.

Из корпоративных новостей А.Глущенко отметил сооб-
щение о финансовых результатах «Укрнафты» за 2014 год.

«Чистая прибыль компании в отчетном периоде воз-
росла в 6,7 раза. На этом фоне не удивительно подоро-
жание акции «Укрнафты» по итогам торговой сессии на 
1,98%», — прокомментировал эксперт.

В то же время аналитик инвестгруппы «ТАСК» Вячес-
лав Иванишин обратил внимание, что торговая актив-
ность на украинских фондовых площадках в течение дня 
держалась на весьма низком уровне. 

фондовые индексы Украины  
в среду утром сохраняют 

разнонаправленную динамику
Украинские биржевые индексы, умерив ход, в среду 

утром сохраняют разнонаправленную динамику: инди-
катор «Украинской биржи» (УБ) к 11:20 кв повысился на 
0,38% — до 1088,85 пункта, индекс ПФТС просел на 
0,27% — до 370,14 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «зеле-
ной зоне». В авангарде роста — акции Авдеевского кок-
сохимзавода (+2,81%), «Донбассэнерго» (+1,57%) и Ена-
киевского метзавода (+1,56%).

Среди индексных акций ПФТС дешевели бумаги Се-
верного ГОКа (-5,33%), «ДТЭК Захидэнерго» (-1,61%) и 
«Азовстали» (-0,39%).

Лучший рост зафиксирован по бумагам концерна 
«Стирол» (+5,17%), Алчевского меткомбината (+2,5%) и 
«ДТЭК Днипроэнерго» (+0,97%).

По словам аналитиков инвесткомпании «Кинто», на-
блюдаемая восходящая динамика индекса УБ является 
техническим движением, которое изредка подпитывают 
позитивные корпоративные новости.
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НОВИНИ

«Анализ ситуации показывает, что целью индекса яв-
ляется отметка 1150 пунктов. На этом фоне в ближай-
шие дни можно ожидать продолжения повышения инди-
катора, которое будет прерываться периодическими 
понижением цен акций», — полагают эксперты.

Падение розничных продаж в еврозоне 
в марте было максимальным за 6 месяцев

Розничные продажи в еврозоне в марте 2015 года сни-
зились на 0,8% относительно предыдущего месяца — 
падение стало максимальным с сентября прошлого 
года, свидетельствуют данные Статистического управ-
ления Европейского союза (Eurostat).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в 
среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,7%.

Розничные продажи увеличились на 1,6% по сравне-
нию с мартом 2014 года при ожидавшемся экспертами 
росте на 2,4%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале 
розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению с ян-
варем и на 2,8% относительно февраля прошлого года. 
Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 
0,2% и увеличении второго на 3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной про-
дукции в еврозоне в марте снизились на 0,6% по сравне-
нию с предыдущим месяцем и выросли на 0,1% относи-
тельно того же месяца 2014 года.

Розничные продажи непродовольственных товаров 
соответственно снизились на 0,8% и выросли на 3%.

В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, 
розничные продажи уменьшились в позапрошлом меся-
це на 2,3% относительно февраля и выросли на 0,9% в 
годовом выражении.

Во Франции розничные продажи уменьшились на 
0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и подскочи-
ли на 2,1% относительно марта прошлого года.

Сводный PmI  
в еврозоне немного снизился в апреле, 
деловая активность в испании выросла  

до рекорда
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран 

еврозоны в апреле 2015 года немного снизился по срав-
нению с предыдущим месяцем на фоне разнонаправленных 
сигналов в основных экономиках региона.

Так, в Германии и Франции отмечено ослабление тем-
пов роста деловой активности, тогда как в Испании за-
фиксирован резкий рост.

Сводный PMI в еврозоне снизился в апреле до 53,9 
пункта с 54 пунктов в предыдущем месяце, свидетель-
ствуют окончательные данные исследовательской орга-
низации Markit Economics. Предварительное значение 
показателя составляло 53,5 пункта, таким же был и сред-
ний прогноз экспертов, опрошенных агентством 
Bloomberg.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о 
повышении активности в экономике, ниже этого уров-
ня — о ее снижении.

Сводный показатель деловой активности в Германии 
уменьшился в прошлом месяце до 54,1 пункта с 55,4 пунк-
та в марте, во Франции — до 50,6 пункта с 51,5 пункта.

Между тем в Испании этот индикатор в апреле взлетел 
до рекордных 59,1 пункта (56,9 пункта месяцем ранее).

«Страны, которые приложили наибольшие усилия 
для реализации реформ, теперь демонстрируют наи-
более сильный экономический рост, особенно Испания 
и Ирландия, — отмечает главный экономист Markit Крис 
Уильямсон. — Правительству Франции необходимо се-
рьезнее работать над увеличением конку ренто-
способности экономики и завоеванием доверия как 
бизнеса, так и потребителей, если оно не хочет, чтобы 
страна осталась за бортом в период восстановления 
европейской экономики».

Индекс активности в сфере услуг еврозоны в апреле 
опустился до 54,1 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. В 
Германии этот индикатор уменьшился до 54 пунктов с 
55,4 пункта, во Франции — до 51,4 пункта с 52,4 пункта, в 
Испании — вырос до рекордных 60,3 пункта с 57,3 пункта.

Британский PMI в сфере услуг в апреле взлетел до 
59,5 пункта — максимума за 8 месяцев, по сравнению с 
58,9 пункта в марте.

Сводный индикатор деловой активности в Великобри-
тании в прошлом месяце опустился до 58,4 пункта с 
58,7 пункта.

мвф ждет роста потребностей Греции в 
финансировании, получил от страны 

очередной платеж по кредиту
Потребности Греции во внешнем финансировании 

возрастут, если страна не будет выполнять условия, 
оговоренные действующей программой помощи, полага-
ют эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Директор МВФ по Европе Пол Томсен в ходе перего-
воров в Риге, прошедших в конце апреля, «указал на 
необходимость компромисса для достижения соглаше-
ния в переговорах» с Грецией, цитирует газета The Wall 
Street Journal заявление МВФ.

В МВФ отмечают, что «чем сильнее выполнение Гре-
ций условий и целей программы помощи будет отда-
ляться от обязательств, взятых страной еще в 2012 году, 
тем более высокими будут ее потребности в дополни-
тельном финансировании и облегчении долговой на-
грузки».

Еще в 2012 году греческие кредиторы согласились 
принять меры для сокращения долговой нагрузки Гре-
ции до уровня существенно ниже 110% ВВП к 2022 году 
при условии, что Афины будут полностью выполнять 
условия действующей программы помощи.

В МВФ отмечают, что возможность частичного списа-
ния греческого долга сохраняется, если страна согласит-
ся на условия, совпадающие с параметрами действую-
щей программы.

Если же Греция и ее кредиторы договорятся о смягче-
нии требований к мерам бюджетной экономии и рефор-
мам в стране, по-видимому, потребуется больше средств 
для заполнения дефицита в финансировании и более 
существенное списание долга для обеспечения того, 
страна не пойдет ко дну под грузом своих долговых об-
язательств, отмечают в МВФ.

Тем временем, ни Греция, ни ее европейские 
кредиторы пока не демонстрируют гибкости в перегово-
рах, что толкает страну на грань дефолта.
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Согласно данным CNBC, в среду Греция перечислила 
очередной платеж МВФ согласно графику обслуживания 
долга — 200 млн евро. Следующий платеж в пользу МВФ — 
750 млн евро — стране необходимо сделать 12 мая.

По информации источников агентства Bloomberg, Ев-
ропейский центральный банк (ЕЦБ) в среду рассмотрит 
возможные меры для ограничения доступа греческих 
банков к программе экстренного предоставления лик-
видности (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

В частности, будет рассматриваться предложение, в 
соответствии с которым бумаги, предоставляемые бан-
ками в качестве обеспечения при заимствовании у гре-
ческого ЦБ, должны учитываться в этих сделках с более 
высоким дисконтом к рыночной цене.

Помимо этого, ЕЦБ рассмотрит возможность увеличе-
ния финансирования греческих банков в рамках ELA. В 
настоящее время совокупный объем ELA составляет 
76,9 млрд евро.

Нефть продолжает дорожать, цена brent 
выросла до $68,32 за баррель

Нефть продолжает дорожать в среду на сигналах сокра-
щения запасов в США, сообщает агентство Bloomberg.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:54 МСК выросли в цене на $0,8 
(1,18%) — до $68,32 за баррель. К закрытию рынка во 
вторник стоимость фьючерсов увеличилась на $1,07 
(1,61%) — до $67,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подня-
лась к этому времени на $0,99 (1,64%) — до $61,39 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подо-
рожал на $1,47 (2,49%), до $60,4 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) указали 
на снижение запасов нефти в США за неделю, завер-
шившуюся 1 мая, на 1,5 млн баррелей — это первое со-
кращение за восемь недель, сообщил источник.

Официальные данные о запасах будут опубликованы 
в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные Bloomberg, 
в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США за 
прошедшую неделю на 1,5 млн баррелей.

Число активных буровых установок в США находится 
на минимальном уровне с сентября 2010 года, что 
повышает ожидания сокращения объемов добычи не-
фти в стране. Тем не менее, запасы в США по-прежнему 
остаются на максимальном за 85 лет уровне.

«Цена нефти выше $60 за баррель является довольно 
высокой, и я ожидаю, что она будет сохраняться на этом 
уровне какое-то время, — отмечает главный 
инвестиционный директор Ayers Alliance Securities в 
Сиднее Джонатан Барратт. — Сейчас можно говорить о 
повышательной тенденции на рынке, которая, вероятно, 
будет поддерживаться рядом факторов».

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, 
торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе снизились на 
336 тыс. баррелей, свидетельствуют данные API.

индекс цен на сырье вырос до максимума 
с 31 декабря вслед за нефтью и золотом
Цены на сырье на мировых рынках выросли в среду 

до самой высокой отметки с 31 декабря вслед за 

повышением цен на нефть, золото и другие товары, со-
общает агентство Bloomberg.

Рассчитываемый Bloomberg сырьевой индекс, отсле-
живающий 22 вида контрактов, поднялся на 0,4% в ходе 
торгов 6 мая, до 105,1778 пункта. 

Нефть WTI держится выше $60 за баррель на ожида-
ниях сокращения перепроизводства топлива в США. А 
повышение стоимости энергоносителей подстегивает 
инфляционные ожидания в США и положительно 
сказывается на котировках золота. 

«Мы наблюдаем, как сырье реагирует на снизившиеся 
цены, и ситуация меняется по всем секторам, не только 
для нефти. Инвесторы начинают пересматривать сторо-
ну предложения, и доллар США, вероятно, резко осла-
беет в течение двух следующих кварталов», — полагает 
главный инвестиционный директор Ayers Alliance 
Securities Джонатан Барратт. 

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику 
американской нацвалюты в парах с евро, иеной, фунтом 
стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и 
канадским долларом, снизился в среду на 0,2%. 

Июньский фьючерс на WTI подорожал на 1,5%, до 
$61,34 за баррель. Фьючерсы на золото с поставкой в 
июне в системе нью-йоркской биржи Comex выросли на 
0,2%, до $1195,3 за тройскую унцию.

Медь в среду прервала самое длительное ралли с 
2005 года, подешевев на 1,1%, до $6411,50 за тонну на 
Лондонской бирже металлов (LME). Однако на 
электронных торгах в Нью-Йорке июльский контракт 
прибавил в цене 0,1%.

доллар дешевеет в 
 среду на слабых статданных  

из СШа
Курс доллара к евро снижается в среду на данных о 

росте дефицита внешнеторгового баланса в США, увели-
чивших сомнения экспертов в устойчивости подъема аме-
риканской экономики, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным Минторга, дефицит внешнеторгово-
го баланса США в марте вырос до рекордного уровня 
более чем за шесть лет — до $51,4 млрд с пересмотренных 
$35,9 млрд месяцем ранее.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в сред-
нем ожидали более умеренного увеличения — до 
$41,7 млрд.

Рост дефицита баланса внешней торговли, вероятно, 
означает, что американская экономика снизилась в пер-
вом квартале, и окончательные данные о ВВП могут ука-
зать на это, отмечают эксперты.

Предварительные данные о ВВП США, опубликованные 
в конце апреля, показали рост экономики в прошедшем 
квартале на 0,2% в пересчете на годовые темпы.

«Доллар теряет свои позиции в связи с рядом 
разочаровывающих статданных», — отмечает старший 
валютный аналитик Oanda Corp. в Торонто Альфонсо 
Эспарза.

Слабые экономические сигналы указывают на то, что 
Федеральная резервная система (ФРС) поднимет базо-
вую ставку уже после июня, и «это изменение ожиданий 
негативно сказывается на стоимости доллара», говорит 
эксперт.
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Курс доллара США к евро в ходе торгов в среду опус-
тился до $1,1223 по сравнению с $1,1185 на закрытие 
предыдущей сессии.

Данные о росте дефицита торгового баланса «демон-
стрируют влияние сильного доллара, которое нельзя 
считать благоприятным для роста экономики в долгос-
рочной перспективе», отмечает директор Samson Capital 
Advisors в Нью-Йорке Джонатан Льюис.

За последние 12 месяцев доллар США подорожал на 
18% относительно корзины 10 основных мировых валют.

Пара доллар/иена торгуется в среду на уровне 
119,87 иены против 119,86 иены накануне, курс евро к 
иене поднялся до 134,53 иены по сравнению с 
134,06 иены на закрытие предыдущей сессии.

При подготовке раздела «Новости» 
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45. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 38
46. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 32
47. ПАТ ОБЛПАЛИВО 41
48. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 16
49. ВАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 18
50. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 3
51. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 27
52. ПАТ ПРЕСТИЖ-ІНТЕР 30
53. ТОВ ПРОЕКТ МАЙСТЕР 16
54. ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 21
55. ПАТ РІВНЕВТОРМЕТ 29
56. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 28
57. ТОВ РЮРІК 20
58. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 14
59. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГУТА-УКРАЇНА» 10
60. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 10
61. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДІФ» 11
62. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ
22

63. СУСАНА ЕЛЬБА АЛЬВАРЕЗ 7
64. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬПЛЕМСЕРВІС 11
65. ВАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
9

66. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3 39
67. ПРАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 9
68. ПАТ УКРНДІІНЖПРОЕКТ 6
69. ПРАТ УКРТРАНС - МИКОЛАЇВ 17
70. ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 28
71. ПАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА № 23
21

72. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 5
73. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 5
74. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 26
75. ПРАТ ХЕРСОНТЕКСТИЛЬ 29
76. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 10


