
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 4 глави 5 
розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 
року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948, та відповідно до доку-
ментів, наданих ТОВ «Ірпінський дім», код за ЄДРПОУ: 
32240121, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка Та-
раса, 3, офіс 6, 10 на зупинення обігу облігацій у зв’язку з 
анулюванням викуплених облігацій, зупинено обіг облігацій 
серії «В» тов «Ірпінський дім» (свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій від 10.02.2005 року № 22/2/05, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку)  – 
розпорядження № 18-Кф-Зо від 8 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 року № 2484 
та на підставі п. 4 глави 6 розділу ІІІ Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Комісії від 17.07.03 № 322, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13.08.03 за № 706/8027 (у редак-
ції рішення Комісії від 26.10.06 № 1178, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30.01.07 за № 81/13348), зі зміна-

ми, та відповідно до документів, наданих ТОВ «Кормотех», 
81062, Львівська область, Яворівський район, с. Прилбичі, 
ідентифікаційний код юридичної особи: 32673400, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії «В», скасовано реє-
страцію випуску облігацій тов «Кормотех» серії «В». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кормотех» 
№  143/2/04 від 14 жовтня 2004 року, видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 256-Кф-С–о від 11 грудня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 № 2998, та відповідно до 
документів, наданих ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «АРТЕМ», код за ЄДРПОУ: 33566130, 07443, 
Київська область, Броварський р-н, смт Калинівка, вул. Іго-
рева, 15 на скасування реєстрації випуску облігацій серії А, 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії А тов «Ін-
веСтицІйна БУдІвелЬна КомпанІя «артем». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙ-
НА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ» від 04.10.2007 
№  638/2/07, видане 20.03.2012 Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано - розпо-
рядження № 94-Кф-С–о від 8 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, п. 4 
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глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, та відповідно до документів, наданих ТОВ «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ», код за ЄДРПОУ: 
33566130, 07443, Київська область, Броварський  р-н, смт Ка-
линівка, вул. Ігорева, 15 на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії В 
тов «ІнвеСтицІйна БУдІвелЬна КомпанІя «артем». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ» від 04.10.2007 
№  639/2/07, видане 20.03.2012 Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 95-Кф-С–о від 8 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484, п. 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 
№ 2998, та відповідно до документів, наданих ТОВ  «ІНВЕС-
ТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ», код за ЄДРПОУ: 
33566130, 07443, Київська область, Броварський р-н, смт Ка-
линівка, вул. Ігорева, 15 на скасування реєстрації випуску об-
лігацій серії С, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії С 
тов «ІнвеСтицІйна БУдІвелЬна КомпанІя «артем». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «ІНВЕСТИ-
ЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРТЕМ» від 04.10.2007 
№  640/2/07, видане 20.03.2012 Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 96-Кф-С–о від 8 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту спільного інвестування та регулювання 
діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 2 
розділу V Положення про порядок припинення корпоратив-
ного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.12.2013 за № 2133/24665, та наданих докумен-
тів ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ №1», що є 
правонаступником Відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестицій-
ний фонд «Симфонія №1», місцезнаходження: 01010, 
м.  Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 16, код за ЄДРПОУ: 
33636967, на виключення відомостей про корпоративний 
інвестиційний фонд з Єдиного державного реєстру інститу-
тів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасова-
но реєстрацію регламенту відкритого акціонерного това-
риства «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «Симфонія № 1», зареєстрованого 
23.08.2005 року. Анульовано свідоцтво про внесення до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвесту-
вання Відкритого акціонерного товариства «Закритий неди-
версифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сим-
фонія № 1» від 23.08.2005 року № 211, що видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
- розпорядження № 0135–ІС від 07 квітня 2014  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Цен-
трального територіального департаменту, на підставі рішення 
Комісії від 24.10.13 № 2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23.07.2013 №  1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної 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, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «Житомирська спе-
ціалізована пересувна механізована колона», 10004, Жито-
мирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, 
15, офіс 1, код за ЄДРПОУ: 05418879 - розпорядження 
№24-цд-С-а від 07 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Цен-
трального територіального департаменту, на підставі рішення 
Комісії від 24.10.13 № 2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23.07.2013 №  1283 «Про делегування повноважень те-
риторіальним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 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 Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій прат  «наталка», 08703, Київська обл., 
м.  Обухів, вул. Київська, 150, код за ЄДРПОУ: 13723757 – роз-
порядження №21-цд-З від 08 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора 
Центрального територіального департаменту, на підставі рі-
шення Комісії від 24.10.13 № 2484, на підставі підпункту 1 
пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 «Про делегування 
повноважень територіальним органам Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, 
пункту 2 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, 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, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій прат «наталка», 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, 150, код за ЄДРПОУ: 13723757 - розпорядження 
№25-цд-С-а від 08 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора Центрального територіального департаменту, на під-
ставі рішення Комісії від 24.10.13 № 2484, на підставі 
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 № 1283 «Про де-
легування повноважень територіальним органам Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстро-
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ваного в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 р. за 
№  1390/23922, пункту 2 Розділу I Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної 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, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «пасинківський цегельний завод», 21050, м. 
Вінниця, вул. Театральна, 21, код за ЄДРПОУ: 32719371 – 
розпорядження №22-цд-З від 08 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Донбаського територіального управління, на під-
ставі пункту 5 Рішення Комісії від 24.10.2013 № 2484 «Про 
надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1 
пункту 1 Рішення Комісії від 23.07.2013 № 1283 «Про деле-
гування повноважень територіальним органам Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та відповід-
но до пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ЗаКритоГо аКцІонерноГо товариСтва 
«теХнопарК «еКотеХнолоГІЇ» (83048, Донецька об-
ласть, м. Донецьк, пр. Титова, б. 7; код за ЄДРПОУ: 33280469) 
у зв’язку з його перетворенням в товариство з обмеженою 
відповідальністю – розпорядження № 14-ДО-1-С-А від 
08.04.2014. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «ТЕХНОПАРК «ЕКОТЕХНОЛОГІЇ» № 5/05/1/05 
від 21 січня 2005 року, видане Донецьким територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку - розпорядження № 14-до-1-С-а від 
08.04.2014  року.

09.04.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

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

ня на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

найменування Серія 
боргового 

інструменту

дата 
визначення 
/оновлення

рейтинг/прогноз

Богдан Моторс, АТ, АК B 20.03.2014 uaBB/Негативний
Аркада, ПАТ АКБ - 21.03.2014 uaBBB/Стабільний
АС-МВК, ТОВ A, B, C, D 28.03.2014 uaB/Стабільний
Банк інвестицій та 
заощаджень, ПАТ 

- 28.03.2014 uaBBB+/Стабільний

Банк РЕНЕСАНС 
КАПІТАЛ, АТ

- 27.03.2014 uaA+/Стабільний

Борщагівський ХФЗ, 
ПАТ НВЦ 

A 18.03.2014 uaA+/Стабільний

Брикет, ПрАТ - 28.03.2014 uaB/Стабільний
Брикет, ПрАТ А 28.03.2014 uaB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ A-C, H- J, T, U 28.03.2014 uaBBB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ AA, BB, Z 28.03.2014 uaBBB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ CC-, JJ, KK 28.03.2014 uaBB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ D-G 28.03.2014 uaB-/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ K- W 28.03.2014 uaBBB/Стабільний
ВіЕс Банк, ПАТ - 06.03.2014 uaA+/Стабільний
ГРАВЕ УКРАЇНА, 
ПрАТ СК 

- 14.03.2014 uaAA-/Стабільний

ЕКСПОБАНК, АТ , КБ - 18.03.2014 uaBBB-/В розвитку
Житлоіндбуд, ТОВ AA-DE 28.03.2014 uaCC/Стабільний
ЗЛАТОБАНК, АТ - 04.03.2014 uaBBB+/Стабільний
Ідея Банк, ПАТ - 14.03.2014 uaA/Стабільний

Ідея Банк, ПАТ B 14.03.2014 uaA/Стабільний
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС, 
ТОВ 

А, В 28.03.2014 uaBB/Стабільний

КРИВБАСЗАЛІЗРУД-
КОМ, ПАТ

- 28.03.2014 uaA/Стабільний

Криммедсервіс, ТОВ A 28.03.2014 uaCCC/Стабільний
Кримська юридична 
група, ТОВ 

A- X 28.03.2014 uaCC/Стабільний

Лозівський ковальсько-
механічний завод, ТОВ 

А, В 28.03.2014 uaBBB/Негативний

МІБ, ПАТ - 04.03.2014 uaBBB/Стабільний
МІСТО БАНК, АТ - 18.03.2014 uaBBB/Стабільний
Південний, АБ - 28.03.2014 uaA+/Стабільний
ПРОФІТ ГРУП, ДК, ТОВ А 28.03.2014 uaCC/Стабільний
ПУМБ, ПАТ - 21.03.2014 uaAA-/Стабільний
ТАСКОМБАНК, АТ - 21.03.2014 uaBBB+/Стабільний
ТАСКОМБАНК, АТ B, C, D 21.03.2014 uaBBB+/Стабільний
УКРІНБАНК, ПАТ - 18.03.2014 uaBBB+/Стабільний
Укрбудінвестбанк, АТ - 14.03.2014 uaBBB/Стабільний
УКРГАЗ, ТОВ А, В, C-G 28.03.2014 uaCCC/Стабільний
Універсал Банк, ПАТ - 06.03.2014 uaAA/Стабільний
Фінанси та Кредит, АТ, 
Банк 

- 21.03.2014 uaBBB/Стабільний

ФІНРОСТБАНК, АТ - 21.03.2014 uaBBB/Стабільний
ЧОРНОМОРНАФТО-
ГАЗ, Держ. АТ 

- 31.03.2014 Призупинено

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені тов «Кредит-рейтинг»у березні 2014 р.

назва 
Серії 

цільових 
облігацій

рейтинг/прогноз місце 
будівництва

Будспецсервіс, ТОВ A-C, H-J, T, U, 
K-S, V,W, AA, 

BB, Z

uaBBB/Стабіль-
ний

м.Київ

СЕРВІС-ТЕХНОБУД, 
ТОВ 

А, В, С uaBBB/Стабіль-
ний

м.Київ

Нотехс, ТОВ , ВКП E, F, G uaBBB-/
Стабільний

Сумська обл.

Артем, ТОВ , ІБК A, B, C uaBB/Стабільний м.Київ
Будспецсервіс, 
ТОВ 

CC- KK uaBB/Стабільний м.Київ

ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС, 
ТОВ 

А, В uaBB/Стабільний м.Київ

СЕРВІС-ТЕХНОБУД, 
ТОВ 

D- I uaBB/Стабільний м.Київ

Дон Строй Ком, ТОВ A- I uaB+/Позитивний Донецька обл.
Нове місто, ТОВ , БК D, E, F, G, H uaB+/Позитивний Львівська  обл.
Нове місто, ТОВ , БК I uaB+/Стабільний Львівська  обл.
Укржилстрой плюс, 
ТОВ 

A, D, В, С uaB+/Стабільний Одеська обл.

АС-МВК, ТОВ A, B, C, D uaB/Стабільний м.Київ
Міханікі Україна, ПІІ А uaB/Негативний м.Київ
Добробуд, ТОВ A, B, C uaB-/Стабільний Дніпропетров-

ська обл.
Західна автомобільна 
компанія, ТОВ 

A, B, C uaB-/Стабільний Чернівецька 
обл.

Промполітікс, ТОВ А, В, С uaCCC+/
Стабільний

Дніпропетров-
ська обл.

Гефест, ПТП A uaCCC/Стабільний Одеська обл.
ДІКСОН, ТОВ A, B, C uaCCC/Стабільний Дніпропетров-

ська обл.
Криммедсервіс, ТОВ A uaCCC/Стабільний АР Крим

Список емітентів цільових облігацій, які мають кредитні рейтинги станом на 31.03.2014 р.
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РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

найменування Код за 
ЄдрпоУ

вид кредитного 
рейтингу

Серія боргово-
го інструменту

дата 
присвоєн-

ня 
кредитного 

рейтингу

дата останнього 
оновлення, 

призупинення чи 
відкликання 

кредитного рейтингу

рейтинг/
прогноз

Публічне акціонерне товариство "Банк 
"Київська Русь"

24214088 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

C 04.03.2014 - uaBBB/ 
стабільний

Міністерство фінансів Автономної Республі-
ки Крим

- Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

A 03.06.2013 12.03.2014 призупинено

Державне підприємство «Одеська 
залізниця»

01071315 Кредитний рейтинг 
замовника

- 09.11.2012 17.03.2014 uaA/ стабільний

Державне підприємство «Одеська 
залізниця»

01071315 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

E 09.11.2012 17.03.2014 uaA/ стабільний

Державне підприємство «Одеська 
залізниця»

01071315 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

F, G, H, I, J, K 17.03.2014 17.03.2014 uaA/ стабільний

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ»

32665515 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

A 01.06.2012 18.03.2014 відкликано

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КОНСАЛТИНГ КАПІТАЛ»

34577630 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

A 01.06.2012 18.03.2014 відкликано

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОД-
НИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

20572069 Кредитний рейтинг 
замовника

- 06.09.2012 24.03.2014 uaAA-/ 
стабільний

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОД-
НИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

20572069 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

I, J, K, L 06.09.2012 24.03.2014 uaAA-/ 
стабільний

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОЕКТ МАСТЕР»

32556179 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q, R, S, T

28.03.2014 - uaССС/
стабільний

Харківська міська рада - Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

D 10.04.2013 31.03.2014 uaA+/ стабіль-
ний

Державне територіально-галузеве 
об’єднання «Південно-Західна залізниця»

04713033 Кредитний рейтинг 
замовника

- 23.10.2012 31.03.2014 uaA/ стабільний

Державне територіально-галузеве 
об’єднання «Південно-Західна залізниця»

04713033 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

F 23.10.2012 31.03.2014 uaA/ стабільний

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Глобинський м'ясокомбінат»

25167451 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

B 18.09.2012 31.03.2014 uaA/стабільний

Публічне акціонерне товариство «ЧЕЗАРА» 14307392 Кредитний рейтинг 
замовника

- 26.03.2014 - uaBBB/
стабільний

Приватне акціонерне товариство «Креатив» 31146251 Кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

А 10.09.2012 31.03.2014 uaA+/ стабіль-
ний

*Кредитні рейтинги, визначення яких є обов`язковим згідно з законодавством України

Кредитні рейтинги*, присвоєні та оновлені товариством з обмеженою відповідальністю 
«УКраЇнСЬКе Кредитно-рейтинГове аГентСтво» у березні 2014 року

найменування Код за 
ЄдрпоУ

вид кредитного рейтин-
гу

Серія 
боргового 
інструмен-

ту

дата 
присвоєння 
кредитного 

рейтингу

дата останнього оновлення 
або дата призупинення чи 
відкликання кредитного 

рейтингу

рейтинг/
прогноз

м.Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна група» 

32486636 кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

А 26.04.2012 16.10.2013 uaCCC/
стабільний

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна група» 

32486636 кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

B-C 26.04.2012 16.10.2013 uaCCC/
стабільний

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна група» 

32486636 кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

D-G 26.04.2012 16.10.2013 uaCCC/
стабільний

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інвестиційно-будівельна група» 

32486636 кредитний рейтинг 
замовника

- 26.04.2012 16.10.2013 uaCCC/
стабільний

Київська обл.
Товариство з обмеженою відповідальністю
"БІЛГОРОД ІНВЕСТ"

37074853 кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

A 20.02.2013 16.01.2014 відкликаний

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БІЛГОРОД ІНВЕСТ"

37074853 кредитний рейтинг 
боргового зобов’язання

B 20.02.2013 16.01.2014 відкликаний

Список емітентів цільових облігацій, які мають кредитні рейтинги товариства з обмеженою 
відповідальністю «УКраЇнСЬКе Кредитно-рейтинГове аГентСтво» станом на 01.04.2014 р.

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 17.01.2013 р.

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 28.01.2013 р.

НБК, ПрАТ D, E, F uaCCC/Стабільний м.Київ
Нове місто, ТОВ , БК A, B, C uaCCC/Стабільний Львівська  обл.
Ріка, ТОВ ПБФ A-S uaCCC/Стабільний Чернівецька 

обл.
ТІРАС, ВКФ у вигляді 
ТОВ 

A, B, C uaCCC/Стабільний Одеська обл.

УКРГАЗ, ТОВ А- G uaCCC/Стабільний Київська обл.
Житлоіндбуд, ТОВ AA-DE uaCC/Стабільний Київська обл.
Кримська юридична 
група, ТОВ 

A- X uaCC/Стабільний АР Крим

БІЛИЙ СЛОН, ПП A Призупинено Харківська обл.
Грані, ТОВ A, B Призупинено Одеська обл.

Жилбуд-Інвест-К, ТОВ A Призупинено Одеська обл.
Конкурітто, ТОВ A-L Призупинено Дніпропетров-

ська обл.
Метроном, ТОВ A, B Призупинено м.Київ
РЄВЄРС, ТОВ , Компа-
нія 

А Призупинено м.Київ

Сєнтябрь, ПП А Призупинено Харківська обл.
Созидатель, АТ , НВО А, В Призупинено Дніпропетров-

ська обл.
ТРОЯНДА, ПрАТ, 
Агрофірма 

A, B, C, D Призупинено м.Київ

ФІН.Н, ТОВ А Призупинено АР Крим
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«нацІоналЬний депоЗитарІй УКраЇни», 

(місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грінченка 3) 
(надалі – товариство) 

повідомляє про зміни в порядку денному річних Загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться

24 квітня 2014 року о 14-00 за адресою: 
м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, поверх 3, зал засідань.

перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку 
денного

(доповнено питаннями 16-22):
1) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2) Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів.
3) Про обрання Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
4) Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни» за 2013 рік.

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публіч-
ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» за 
2013 рік.

7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України»за 2013 рік.

8) Про затвердження висновків Ревізійної комісії Публічного акціонер-
ного товариства «Національний депозитарій України».

9) Про затвердження річного звіту Публічного акціонерного товари-
ства «Національний депозитарій України» за 2013 рік. 

10) Про розподіл прибутку і збитків Публічного акціонерного товари-
ства «Національний депозитарій України», затвердження розміру річних 
дивідендів.

11) Про затвердження Положення про Правління Публічного акціо-
нерного товариства «Національний депозитарій України».

12) Про обрання членів Правління Публічного акціонерного товари-
ства «Національний депозитарій України».

13) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Украї-
ни».

14) Про обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного то-
вариства «Національний депозитарій України».

15) Про вчинення Публічним акціонерним товариством «Національ-
ний депозитарій України» значних правочинів.

16) Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товари-
ства «Національний депозитарій України».

17) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

18) Про затвердження змін до Статуту.
19) Про обрання членів Наглядової ради.
20) Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

з членами Наглядової ради.

21) Про звільнення Голови та членів Правління.
22) Про призначення Голови та членів Правління.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 

зборах буде здійснюватись 24 квітня 2014 року з 13-00 до 13-45 за адре-
сою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, поверх 3, зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних збо-
рах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, станом на 17.04.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід-
чує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, 
що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на 
річних Загальних зборах.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних За-
гальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних збо-
рів, за місцезнаходженням Товариства: 01001, м. Київ, вул. Грінченка  3, 
у робочі дні та робочий час на третьому поверсі у кімнаті 333, а в день 
проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадо-
вою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час під-
готовки до річних Загальних зборів, є Голова Правління Румпа Сергій 
Юрійович.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)* 
найменування показника період 

на кінець 
звітного 
періоду 

на початок 
звітного 
періоду 

Усього активів  145 437 132 545
Основні засоби  27 861 24 269
Довгострокові фінансові інвестиції  19 19
Запаси 547 408
Сумарна дебіторська заборгова-
ність  

8 348 4 550

Грошові кошти та їх еквіваленти 87 539 82 483
Власний капітал 137 487 127 918
Статутний капітал 103 200 103 200
Довгострокові зобов'язання   -
Поточні зобов'язання 7 789 3 812
Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

143 125

За звітний 
період (за 

звітний рік)

За аналогічний 
період попередньо-

го року (за 
попередній рік)

Чистий прибуток (збиток) 11 881 1 412
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 320 7 244

Довідки за тел.: 279 – 66 – 51.».

 пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аГроКомплеКС», 

Код ЄДРПОУ 00384897 . Місцезнаходження:39050, Полтавська область, 
Глобинський район, село Пустовійтове, вул. Центральна, 1; Електронна пош-
това адреса: pust_calc@astarta.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом, для розкриття інформації: www.
astartakiev.com/agrocomplex/ ; міжміський телефон та факс – (05365) 24-8-64

повідомляє про підсумки голосування на загальних зборах акціо-
нерів , які відбулися 31 березня 2014 року

Голосування по питаннях порядку денного зборів бюлетенями. 1. об-
рання лічильної комісії. Бюлетень № 1.рішення : Обрати лічильну комісію у 
складі : Хоруженко О.О., Михайлик С.О., Бабич Т.М. Результати голосування: 
Кількість поданих голосів від загальної кількості голосів : «ЗА« – 4698732, у від-
сотках -100 % ;«ПРОТИ»– 0, у відсотках - 0 % ; «УТРИМАЛИСЬ« – 0, у відсо-
тках  – 0%; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ« – 0, у відсотках - 0 % ; 2.обрання голови та 
секретаря зборів. Бюлетень № 2. рішення : Обрати голову зборів : Бабич 
Т.М., секретарем зборів Кучер І.А. Результати голосування: Кількість поданих 
голосів від загальної кількості голосів: «ЗА«– 4698732 , у відсотках - 100 %; 
«ПРОТИ» – 0, у відсотках - 0 % ; «УТРИМАЛИСЬ« – 0, у відсотках - 0 %; «НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ « – 0, у відсотках - 0 % ; 3.Звіт наглядової ради та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. Бюлетень № 3. рішення :1.Звіт на-
глядової ради ПАТ «Агрокомплекс» за 2013 рік затвердити. 2.Роботу правління 
Товариства за 2013рік фінансово-господарський рік рахувати задовільною. 3. 
Фінансову звітність за 2013 рік затвердити.Збитки за 2013 рік затвердити. 4. 
Дивіденди за 2013рік не нараховувати та не виплачувати. Результати голосу-

вання: кількість поданих голосів від загальної кількості голосів :«ЗА«– 4698732, 
у відсотках -100 %; «ПРОТИ»– 0, у відсотках - 0%; «УТРИМАЛИСЬ«– 0, у відсо-
тках - 0 % ; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ« – 0 , у відсотках - 0 %; 4.Звіт правління про 
фінансово-господарську діяльність в 2013 році і основні напрямки діяль-
ності товариства на 2014 рік. Бюлетень № 4. рішення : 1.Звіт правління про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік затвердити. 2. Валю-
ту балансу у сумі 2712 тис.грн. затвердити. 3. Основні напрямки діяльності То-
вариства на 2014 рік затвердити. Результати голосування: кількість поданих го-
лосів від загальної кількості голосів: «ЗА«– 4698732, у відсотках -100 
%;«ПРОТИ»  – 0, у відсотках - 0 %; «УТРИМАЛИСЬ« – 0, у відсотках - 0 %; «НЕ 
ГОЛОСУВАЛИ« – 0, у відсотках - 0 %; 5.Звіт ревізійної комісії і затвердження 
висновків ревізійної комісії. Бюлетень № 5. рішення : 1.Звіт ревізійної комі-
сії затвердити. 2.Висновки ревізійної комісії затвердити. Результати голосуван-
ня: кількість поданих голосів від загальної кількості голосів:«ЗА«–4698732, у 
відсотках - 100 % ; «ПРОТИ»– 0, у відсотках - 0 %; «УТРИМАЛИСЬ«– 0, у відсо-
тках - 0 %;«НЕ ГОЛОСУВАЛИ«– 0, у відсотках - 0 % ; 6.Затвердження річних 
результатів фінансово-господарської діяльності, шляхи покриття збитків 
і вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік. Бюлетень № 6. 
рішення: 1.Фінансову звітність за 2013р. затвердити.Результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013 році визнати збитковими.2. Шляхи 
покриття збитків: розширення виробництва в наступних роках. 3.Дивіденди за 
результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік не нараховувати 
та не виплачувати. Результати голосування: кількість поданих голосів від за-
гальної кількості голосів: «ЗА« – 4698732, у відсотках -100 %; «ПРОТИ» – 0, у 
відсотках - 0 % ;«УТРИМАЛИСЬ« – 0, у відсотках - 0 % ; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ« – 
0, у відсотках - 0 % ; ; правління пат «агрокомплекс» 
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«днІпровецЬ» (місцезнаходження: Україна, 51840, Дніпро-
петровська обл., Петриківський р-н, смт. Курилівка, вул. Гагаріна, 6, 
код ЄДРПОУ – 30593910), повідомляє про самостійно виявлену тех-
нічну помилку у повідомленні про проведення річних Загальних зборів 
акціонерів, яке було опубліковано у офіційному друкованому виданні 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№ 56(1809) від 24.03.2014 року, у зв’язку з чим доводимо до відома 
акціонерів виправлене повідомлення про проведення річних Загаль-
них зборів акціонерів. 

публічне акціонерне товариство
«дніпровець»

(місцезнаходження: Україна, 51840, Дніпропетровська обл., Петриків-
ський р-н, смт. Курилівка, вул. Гагаріна, 6,код ЄДРПОУ – 30593910) 

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства, 
які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11 год.

за адресою:
51840, дніпропетровська обл., петриківський р-н, с.миколаївка, 

вул. партизанська, 108-а, приміщення будинку культури
Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у 

загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів 
(Україна, 51840, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с.Микола-
ївка, вул. Партизанська, 108-а, приміщення будинку культури) з 10-00 
до 10-45. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 23 квітня 2014р. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕН-
НИЙ):

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 р.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку (порядок та джерела покриття збитків) за 2010 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2014р.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його 

у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про 

наглядову раду. 
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства. 

12. Про обрання членів Наглядової ради 
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
(тис. грн.)

найменування показника 
період 

Звітний
2013

попередній 
2012

Усього активів  2 464.7 2464.7
Основні засоби  2464.7 2464.7
Довгострокові фінансові інвестиції  - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість  - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (10 159.6) (10 153.6)
Власний капітал 9 846.5 9 846.5
Статутний капітал - -
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 777.8 2 771.8
Чистий прибуток (збиток) (6) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

- -

реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10-00 до 10-45 годи-
ни.

для реєстрації при собі мати:
- паспорт;
- для представника акціонера-юридичної особи – паспорт, доку-

мент, який посвідчує обрання на посаду керівника, або довіреність на 
право участі в зборах від імені юридичної особи;

- для представника акціонера-фізичної особи – паспорт, нотаріаль-
но посвідчену або посвідчену уповноваженою особою виконавчого 
органу товариства довіреність на право участі в зборах.

Пропозиції з питань порядку денного слід направляти в письмовій 
формі за адресою:

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с.Єлизаветівка, 
вул.  Хмельницького, 1, ПАТ «Дніпровець», Голові наглядової ради.

З документами, що стосуються питань, внесених до порядку денно-
го, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Дніпропетров-
ська  обл., Петриківський р-н, с.Єлизаветівка, вул.Комінтерна, 33-а, 
приміщення адмінбудинку .

Довідки за телефонами: (05634) 2-31-41
директор

річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво З оБмеЖе-
ною вIдповIдалЬнIСтю 
«КримСЬКа юридиЧна 
ГрУпа», 32177846Автономна Рес-
публіка Крим , немає, 95034, 
м.  Сiмферополь, вул. Куйбишева/вул. 
Київська, б. 2/79, оф. 902 06560 21327,

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

09.04.2014

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

kug.crimea.ua

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

Приватне підприємство «Ленд-
Аудит» /код за ЄДРПОУ 32468271, 
аудитор – Мальцева О.А. та аудитор 
– Мішур Г.Г./

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 443738 469240
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15987 14550
Довгострокові фінансові інвестиції 15832 16657
Запаси 2408 3394
Сумарна дебіторська заборгованість 7508 10628
Грошові кошти та їх еквіваленти 9687 9899
Власний капітал -111983 -93710
Статутний капітал 12649 12649
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -124632 -105604
Довгострокові зобов'язання 504143 518111
Поточні зобов'язання 51578 44839
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

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

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

директор тов «Кримська юридична Група»  в.о. оникій
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«енерГопоСтаЧалЬна КомпанІя 

«ЖитомироБленерГо»
місцезнаходження якого: 

Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
Повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного (переліку 

питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,що 
відбудуться 25 квітня 2014 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 
м.  Житомир, вул. Жуйка, 12, приміщення актового залу, шляхом вклю-
чення додаткових питань:

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комі-

сію.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Головою 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затверджен-
ня кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради.

В зв’язку з цим питання № 9, 10, 11, 12 порядку денного, опублікованого 
у Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 44(1797) від 05.03. 2014 року, вважати питаннями № 11, 13, 14, 
15 відповідно.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ  «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 404, у 
робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 
8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних 
зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник відділу корпоративного управління та цінних па-
перів, Присяжнюк Євгенія Іванівна.

Телефони для довідок: 0412 40-20-85 
правління пат «еК«ЖитомироБленерГо»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво «лУГан-
СЬКий Завод ГIрниЧоГо 
машиноБУдУвання», 
05400879, Бондаренка, 5, м. Луганськ, 
смт. Ювiлейне, Артемiвський, Луганська 
область, 91493, Україна, (0642)-34-60-15

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

02.04.2014р.

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

www.gormash.org.ua

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

Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «АУДИТ-ІНФОРМ», код 31719648

5. 
Інформація 
про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 17.04.2013 
року. Кворум зборів: 95,81%. Перелік питань: 1.Обрання лі-
чильної комісії. 2. Затверд- ження звіту правління за результа-
тами діяльності ПАТ за 2012 р. та затвердження основних на-
прямків діяльності на 2013 р. 3. Затвердження звіту НР. 
4.  Затвердження звіту та висновків РК за 2012 р.. 5. Затвер-
дження річного звіту та балансу за 2012 р.. 6. Про розподіл 
прибутку за висновками роботи в 2012 р.. 7. Вибори голови та 
членів НР, затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
головою та членами НР. 8. Вибори голови та членів РК, затвер-
дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з головою та членами 
РК. 9. Вибори голови та членів правління, затвердження умов 
контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
контрактів з головою та членами правління. 10. Внесення змін 
до Положення про правління. 11.Внесення змін до статуту. 
12.  Про попереднє схвалення значних правочинів.
Пропозиції до питань порядку денного вносилися Іл’їною Н.М., 
Аксенті А.В., Трофименко Л.Ю.., Скоромною Н.І.. Результати 
розгляду порядку денного: 1) обрано лічильну комісію; 2) затвер-
дили звіт правління та основні напрямки розвитку підприємства 
у 2013 році; 3) затвердили звіт НР; 4) затвердили звіт та висно-
вки РК; 5) затвердили річний звіт та баланс; 6) затвердили роз-
поділ прибутку; 7) обра- ли склад НР строком на 3 р., обрали 
Іл’їну Н.М. головою НР, затвердили умови договорів, встановити 
винагороду, уповноважили Шахунова М.С. підписати договори; 
8) обрали склад РК строком на 3р., обрали Трофименко Л.Ю. 
головою РК, затвердили умови договорів, встановили винагоро-
ду, уповноважили Шахунова М.С. підписати договори; 9) обрали 
склад правління строком на 5 р., обрали головою правління Ша-
хунова М.С.., затвердили умови контрактів, встановили винаго-
роду, уповноважили Іл’їну Н.М. підписати контракти; 

10) внесли зміни до Положення про правління; 11) внесли змі-
ни до статуту; 12) попередньо схвалили значні правочини. 
Позачергові збори у 2013 р. не проводилися.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що переду-

вав звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн..

0 0 2588285 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн..

0 0 5 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн..

0 0 2444363 0

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

22.04.2013

Дата виплати дивідендів 22.04.2013
Опис Питання дивiдендiв за 2013р. 

будуть розглянуті 10.04. 2014 р.. 
Дивiденди за 2012 р. затверджено 
17.04. 2013 р.. Порядок 
отримання - поетапно: зарахуванням 
на рахунки, виплату в касі підприємства, 
поштовим переказом. Привілейованих 
акцій не має.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 32173 25514
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5797 4946
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11741 10633
Сумарна дебіторська заборгованість 8688 7971
Грошові кошти та їх еквіваленти 5194 1584
Власний капітал 27112 20448
Статутний капітал 4271 4271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18624 11960
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5061 5066
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

17,87 8,92

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

17,87 8,92

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 517657 517657
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АГРОФОСФАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 36633213
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 86
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 044 209 01 27 +38 044 209 01 27

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

www.agrofosfat.com.ua

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу

II. текст повідомлення
08 квiтня 2014 загальними зборами акцiонерiв ПАТ «АГРОФОСФАТ» 

(Протокол № 1-04/2014 вiд 08.04.2014р.) було прийняте рiшення про 
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 
капiталу, а саме про публiчне розмiщення iменних дисконтних звичайних 
(незабезпечених) облiгацiй у загальнiй кiлькостi 120 000 (сто двадцять ти-
сяч) штук, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 
00  копiйок), на загальну номiнальну вартiсть 120 000 000,00 грн. (сто 
двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).

Для розмiщення цiнних паперiв прийняте рiшення не залучати андер-
райтера. Розмiщення цiнних паперiв буде здiйснюватись емiтентом 
самостiйно.

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до 
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення стано-
вить 240%. 

Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, 
до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення 
дорiвнює 100%. 

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються:

- Купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторин-
ному ринку цiнних паперiв;

- Отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при поданнi облiгацiй до 
погашення;

- Надавати емiтенту облiгацiї для викупу, вiдповiдно до умов емiсiї 
облiгацiй;

- Здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному 
законодавству з урахуванням умов розмiщення.

Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вище перелiченi права iз 
моменту зарахування облiгацiй на їх рахунки у цiнних паперах у 
депозитарнiй установi.

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 
емiтентом.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата цiнних паперiв здiйснюється ви-
ключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України шляхом 
безготiвкового перерахування грошових коштiв на поточний рахунок 
емiтента. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв:

Розмiщення цiнних паперiв здiйснюється з метою залучення грошових 
коштiв для здiйснення прямих та портфельних iнвестицiй в пiдприємства 
рiзних галузей України, у тому числi в хiмiчну та машинобудiвну 
промисловiсть, та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi через iнститути 
спiльного iнвестування шляхом придбання цiнних паперiв iнвестицiйних 
фондiв.

Основнi напрями використання залучених коштiв:
100 % залучених фiнансових ресурсiв будуть спрямованi на здiйснення 

прямих та портфельних iнвестицiй в пiдприємства рiзних галузей народ-
ного господарства України, у тому числi в хiмiчну та машинобудiвну 
промисловiсть, в обмiн на корпоративнi права та (або) борговi зобов’язання 
таких юридичних осiб, та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi через 
iнститути спiльного iнвестування шляхом придбання цiнних паперiв 
iнвестицiйних фондiв.

Джерелом погашення цiнних паперiв виступатимуть грошовi кошти, 
отриманi вiд господарської дiяльностi емiтента, що залишаються пiсля 
розрахункiв з бюджетом i оплати iнших обов’язкових платежiв.

Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, якi залученi вiд 
розмiщення цiнних паперiв, для формування i поповнення статутного 
капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської 
дiяльностi.

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято загальними зборами 
акцiонерiв емiтента.

Станом на дату прийняття даного рiшення емiтент не має вiдомостей 
стосовно прiзвища, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, якi 
планують придбати цiннi папери, що розмiщується.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв – не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї станом на мо-

мент подання даного повiдомлення вiдсутня.
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 Осiпов Олег Костянтинович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 08.04.2014

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «аГрофоСфат»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

Приватне акціонерне товариство 
«Пріоком», 30635929, вул. Петра 
Сагайдачного,буд.25-Б, м. Київ, 
04070, (044)428-98-98

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

08.04.2014

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

http://www.priocom.com/ru/about/
investor

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «БЛИСКОР 
ГАРАНТ», 
16463676

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

звітний попере-
дній

Усього активів 90723 230080

Основні засоби (за залишковою вартістю) 3223 5992
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 676 66229
Сумарна дебіторська заборгованість 56174 135470
Грошові кошти та їх еквіваленти 28390 5975
Власний капітал 75698 75721
Статутний капітал 14500 14500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

59023 59046

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 15025 154359
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

310,5 407,2

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

310,5 407,2

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 145000 145000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

приватне аКцІонерне товариСтво «прІоКом»



№69, 10 квітня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
повне найменування товариства: пІдприЄмСтво З Іно-

Земними ІнвеСтицІями У формІ ЗаКритоГо аК-
цІонерноГо товариСтва «ЗапорІЗЬКий ЗалІЗо-
рУдний КомБІнат»

місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, 
Веселівське шосе, 7км, 71674, Україна 

шановні акціонери!
Акціонерне товариство «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що є власни-

ком більш ніж 10 відсотків простих іменних акцій Підприємства з іно-
земними інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства «За-
порізький залізорудний комбінат» (надалі Товариство), повідомляє Вас 
про те, що 14 травня 2014 року об 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, 
Запорізька область, василівський район, с. мала Білозерка, весе-
лівське шосе, 7 км в будівлі Управління товариства відбудуться 
позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні 
збори).

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстрацій-
ною комісією 14 травня 2014 року з 9:00 до 09:55 години за місцем прове-
дення Загальних зборів: Запорізька область, Василівський район, с. Мала 
Білозерка, Веселівське шосе, 7 км в будівлі Управління Товариства. При 
реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформ-
лену згідно з вимогами чинного законодавства України.

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.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персо-
нального повідомлення про проведення 14 травня 2014 року Загальних 
зборів – 25 березня 2014 року.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних 
зборах, призначених на 14 травня 2014 року, складається станом на 24  го-
дину 07 травня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів викла-
дений нижче: 

порядок денний Загальних зборів товариства:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 

новій редакції. 
5. Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів 

управління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
8. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності за 2012 та 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів Правління Товариства. 

9. Розгляд висновків Ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2012 та 2013 роки. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства. 

10. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2012 та 2013 
роки.

11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками ро-
боти Товариства в 2012 та 2013 роках та нерозподіленого прибутку Товари-
ства.

12. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвер-
дження розміру дивідендів.

13. Щодо заключення угоди про погашення заборгованості перед 
ЗЖРК.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми-
тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається від 
дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 травня 2014 року 
(включно) з понеділка по п’ятницю у кабінеті фахівця з корпоративного 
управління за місцезнаходженням Товариства з 09:00 до 16:00 години. В 
день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо 
за місцем проведення Загальних зборів. Відповідальна за ознайомлення з 
матеріалами Загальних зборів особа – Голова Правління Товариства Фур-
ман О.І.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів, акціонер або його представник 
за відповідною довіреністю має звернутися особисто, або рекомендова-
ним листом із повідомленням про вручення за адресою: Запорізька об-
ласть, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км, 
Україна, 71674 із письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефонами: (06175) 67-2-54,  
(06175) 67-3-05.

представник акціонерного товариства
«мІнерфІн» (MINERFIN a.s.)  любомір Копчік

прат «прилУцЬКий м’яСоКомБІнат» 
(код ЄДРПОУ 32275840) , що знаходиться за адресою : 17500, 

Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Дружби Народів,34 повідо-
мляє що у повідомленні про проведення загальних зборів акціо-
нерів Товариства опублікованому у газеті «Відомості НКЦПФР» 

від 28.03.2014р. №60 (1813), абзац третій читати у наступній ре-
дакції :

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у 
загальних зборах 24 квітня 2014 року на 24 годину.

наглядова рада прат «прилуцький м’ясокомбінат»

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

приватне акціонерне товари-
ство «внештранС», 
22959140, Кіквідзе, 18-А, Київ, 
Печерський, 01103, Україна, 
(044) 494-22-30

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

08.04.2014

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

http://22959140.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЮВМ-аудит», 
20587317

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 17159 20015

Основні засоби (за залишковою вартістю) 7306 8757
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 298 357
Сумарна дебіторська заборгованість 8880 9493
Грошові кошти та їх еквіваленти 675 1408
Власний капітал 11174 12418
Статутний капітал 21 21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11153 12397
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5985 7597
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,57 0,68

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

0,57 0,68

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2100 2100
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках 
від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

приватне аКцІонерне товариСтво «внештранС»
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приватне аКцІонерне товариСтво «пІро-шоУ»
рІЧна ІнформацІя за 2013 рік

емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ПIРО-ШОУ», 32770553, 
м. Київ, Деснянський, 02232, м. Київ, 
вулиця Марини Цвєтаєвої, будинок 
8, квартира 328, 044 537 20 52,

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

07.04.2014

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

http://pyroshow.ua/content/
otchet-2013.doc

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма «Блискор», 31006289 

II. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

звітний попередній
Усього активів 2073.8 2695.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 550.1 763.9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1393.6 1609.2
Сумарна дебіторська заборгованість 119.8 196
Грошові кошти та їх еквіваленти 7.7 120
Власний капітал (3.8) 743.7
Статутний капітал 256.3 256.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (260.1) 487.4
Довгострокові зобов'язання 1082.6 1000.3
Поточні зобов'язання 2077.6 1951.5
Чистий прибуток (збиток) (747.5) (44.2)

приватне аКцІонерне товариcтво 
«центр СвІтло»

повідомлення про виникнення особливої 
інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента : приватне акціонерне 

товариcтво «центр Світло»
1.2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35509048
1.3. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, Боженка 86-Г
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 2070698
1.5. Електронна поштова адреса емітента: light@zatcs.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації:
www.centrelight.kiev.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. текст повідомлення 

Згiдно рiшення Наглядової Ради Приватного акцiонерного то-
вариства «Центр Свiтло» (Протокол № 02/14 вiд 08.04.2014), у 
зв'язку iз закiнченням повноважень, вирiшено обрати Генераль-
ним директором Товариства на новий 3-рiчний строк Скринського 
Олександра Васильовича з 21 квiтня 2014 року. Термiн обрання 
3  роки.

Скринський Олександр Васильович володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства, яка складає 7,1302%. Згоди на поширення 
конфiденцiйної iнформацiї не надавав, дану посаду у Товариствi 
обiймав з 21.04.2011 р. За останнi п’ять рокiв обiймає посаду старшо-
го наукового спiвробiтника НТУУ «КПI». Непогашена (незнята) 
судимiсть та заборона обiймати певнi посади та\або займатись пев-
ною дiяльнiстю вiдсутнi.

3. підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

3.2.Найменування посади: 
Генеральний директор  Скринський о.в.  08.04.2014

повідомлення
про скасування реєстрації випуску цінних паперів 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента товариСтво З оБ-

меЖеною вІдповІдалЬнІСтю «фаКторин-
Гова КомпанIя «УКрБорГ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента товариство з обмеже-
ною відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36633026
1.4. Місцезнаходження емітента 04123, м. Київ, вiкентiя Хвой-

ки  18/14, корп.3, оф.215
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044-3777724  

044-3777725
1.6. Електронна поштова адреса емітента : alla.shalay@ukrborg.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації info@ukrborg.ua
1.8. Вид інформації: скасування реєстрації випуску цінних папе-

рів емітента
2. текст повідомлення 

Розпорядженням №44-КФ-С-О вiд 13.02.2014р. Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку постановила про скасування реє-
страції випуску облігацій (серії «А») Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Факторингова компанія «УКРБОРГ». 

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігації (серії «А») Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «УКРБОРГ» від 
25.03.2011р. №48/2/11, видане ДКЦПФР, дата видачі свідоцтва 
28.04.2011р., анулювати.

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

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

(підпис) 
Щербина а.п.

(ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. __________________
(дата) 

рІЧна ІнформацІя за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: приватне 
аКцIонерне товариСтво «волинЬ наСIн-
трав», Україна Волинська обл. 45000 м. Ковель Ватутiна, 65, 
00721283, 03352 60263

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 09.04.2014 

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: -

4. найменування, код за ЄдрпоУ аудиторської фірми 
(п.І.Б.  аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя Елiт-
Аудит», 37613975

основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 1196,9 1219,9
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

967,5 1032,6

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 13,4 10,7
Сумарна дебіторська заборгованість 67,3 69,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 46,6 22
Власний капітал 1080,7 1105,5
Статутний капітал 24,8 24,8
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-722 -697,2

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 116,2 114,4
Чистий прибуток (збиток) -24,8 -51
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річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «ГлУХIвСЬ-
Кий ХлIБоКомБIнат», 
00379608, Гоголя, 4, м. Глухів, 
Глухівський, Сумська область, 
41400, Україна, (05444)-22237

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

08.04.2014

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

http//00379608.emitents.org

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Аванс аудит», 32707083

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2013 року. Кворум 
зборів: 75,9559% до загальної кількості голосів. Опис: Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господар-
ської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду цього звіту. 
3.Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товари-
ства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4.Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяль-
ності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту.
5.Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) 
Товариства за 2012 рік.
6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік. 
8.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9.Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції. За-
твердження Статуту Товариства в новій редакції.
10.Внесення змін до положень Товариства про наглядову раду, про прав-
ління шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження положень То-
вариства про наглядову раду, про правління в новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голо-
ва зборів Погорєлова Інна Василівна.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати лічильну комісію.
2.Визнати роботу Правління в 2012 році задовільною та затвердити річний 
звіт за 2012 рік.
3.Визнати роботу Наглядової ради в 2012 році задовільною та затвердити 
річний звіт Наглядової ради за 2012 рік.
4.Визнати роботу Ревізійної комісії в 2012 році задовільною та затвердити 
річний звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.
5.Затвердити річний звіт, баланс товариства за 2012 рік.
6.Прибуток отриманий в 2012 році направити до фонду розвитку Товариства.
7.Затвердити основні напрями діяльності Товариства за 2013 рік.
8.Схвалити вчинення товариством значних правочинів.
9.Внести зміни до Статуту, затвердити Статут, та уповноважити голову 
зборів на підписання нової редакції Статуту.
10. Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до Статуту.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.10.2013 року. 
Кворум зборів: 75,9575% до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
3.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з

членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради. 
5.Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 
6.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
членами Ревізійної комісії. 
8.Зміна основного напрямку діяльності Товариства. Прийняття рішення 
щодо погодження передачі основних засобів Товариства в оренду на умо-
вах, строки та за ціною, визначених у кожному окремому випадку відповід-
ним рішенням Наглядової ради Товариства. 
9.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редак-
ції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення упо-
вноваженої особи з питань підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10.Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації 
Статуту Товариства в новій редакції.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Обрати лічильну комісію.
2.Відкликати членів Наглядової Ради.
3.Обрати членами Наглядової ради Бесараба С.О., Бесараба О.О., Уман-
ську М.М.
4.Затвердити умови цивільно-правових договорів, та уповноважити на під-
писання їх з членами Наглядової ради Голишеву Ю.О.
5.Відкликати членів Ревізійної комісії.
6.Обрати членами Ревізійної комісії Каширу А.А., Молодик О.В., Шевчен-
ко  С.М.
7.Затвердити умови цивільно-правових договорів, та уповноважити на під-
писання їх з членами Ревізійної комісії Голишеву Ю.О.
8.Визначити основними видами діяльності - надання в оренду основних 
засобів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, роздрібна торгівля 
хлібобулочними виробами , оптова торгівля кондитерськими виробами, 
вантажний автотранспорт.
9.Внести зміни до статуту та викласти його в новій редакції.
10.Уповноважити Голову правління здійснити всі дії щодо реєстрації нової 
редакції статуту.
Позачергові загальні збори відбулися.

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

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

звітний попередній
Усього активів 3037 3311
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2109 1711
Довгострокові фінансові інвестиції 103 103
Запаси 197 440
Сумарна дебіторська заборгованість 549 894
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 163
Власний капітал 1667 1664
Статутний капітал 218 218
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1416 1413
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 889 1000
Поточні зобов'язання і забезпечення 481 647
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 872864 872864
Цінні папери власних ви-
пусків, викуплені протя-
гом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Голова Правління ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» Гребеник О.Г.
Головний бухгалтер ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» Захлєбає-

ва Н.М.

до УваГи аКцІонерІв пат «КвБЗ»
публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» 

повідомляє про внесення змін до порядку денного річних загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року об 11-00 годині за адре-
сою місцезнаходження товариства: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. І.Приходька, б.139, приміщення актового залу півскатно-візкового цеху (3-
й  поверх) ПАТ «КВБЗ». За пропозицією акціонера, який володіє більш ніж 5% 
статутного капіталу Товариства, порядок денний річних загальних зборів акціо-
нерів, якій надруковано в щоденному офіційному друкованому виданні Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку «ВІДОМОСТІ Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 (1809) від 24.03.2014 року, 
доповнено новими питаннями №9 та №10 в наступній редакції:

9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-
риства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства мо-

жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 
12.00 годин, з дати отримання повідомлення, за адресою Товариства, у 
відділі корпоративного управління, кімната 417 та в день проведення річ-
них загальних зборів Товариства за місцем їх проведення. Довідки за теле-
фонами: (0536) 769-606, (0536) 769-497. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для 
прий няття рішень з питань порядку денного – Голова Правління – директор 
Товариства Хворост Є.Ф. або особа, яка виконує його обов’язки.
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до уваги акціонерів
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«Головний СпецІалІЗований 
КонСтрУКторСЬКо-теХнолоГІЧний ІнСтитУт»!

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ».

2. Код за ЄДРПОУ: 13504966
3. Місцезнаходження: 87535 м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 517713; 538931
5. Електронна поштова адреса: info@gskti.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: WWW.gskti.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Посадова особа Скребнєва Інна Володимирівна (паспорт: серія ВС но-
мер 40186, виданий 18.08.2000 р. Жовтневим РВ Маріупольського МУ 
УМВС України в Донецькій області), яка займала посаду Голови Ревізійної 
комісії, звільнена.

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ГСКТІ» 08.04.2014 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних 
зборів № 16 від 08.04.2014р. Рішення загальних зборів про звільнення прий-
нято у зв’язку з закінченням терміну повноважень (відповідно до Статуту).

Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3(три) роки.
Посадова особа Публічне акціонерне товариство « АЗОВМАШ»(код  

ЄДРПОУ 30832888), яка займала посаду члена Ревізійної комісії, звільнена.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

ПАТ  «ГСКТІ» 08.04.2014 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних 

зборів № 16 від 08.04.2014р. Рішення загальних зборів про зільнення прий-
нято у зв’язку з закінченням терміну повноважень (відповідно до Статуту).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 6,110%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.
Посадова особа Крижановська Ольга Павлівна (паспорт: серія ВН но-

мер 293847 виданий 12.07.2006 р. Іллічівським РВ Маріупольського МУ 
УМВС України в Донецькій области), обрана на посаду Голови Ревізійної 
комісії.

Рішення про обрання Крижановської Ольги Павлівни на посаду члена 
Ревізійноі комісії прийнято Загальними зборами ПАТ «ГСКТІ» 08.04.2014 
р., яку за рішенням Ревізійної комісії 08.04.2014р. призначено на посаду 
Голови Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ».

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-
них зборів № 16 від 08.04.2014р. та протоколу ревізійної комісії № 1 від 
08.04.2014р. Рішення загальних зборів про обрання прйнято у зв’язку з за-
кінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної комісії 
(відповідно до Статуту ).

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корислеві та посадові злочини особа не має.
Строк, на який обрано особу - 3(три) роки. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти ро-

ків: головний бухгалтер, директор підприємства ТОВ «Безпека та пра-
во».

Розмір пакета акцій емітента, які належать посадовій особі: 0
Посадова особа Іваненко Валентина Іванівна (паспорт: серія ВН но-

мер 453019 виданий 02.01.2008 р. Іллічівським РВ Маріупольського МУ 
УМВС України в Донецькій області) призначена на посаду члена Ревізій-
ної комісії.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ГСКТІ» 08.04.2014 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протокопу загаль-
них зборів № 16 від 08.04.2014р. Рішення загальних зборів про обрання 
прийнято у зв’язку з закінченням терміну повноважень попереднього скла-
ду Ревізійної комісії (відповідно до Статуту). 

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корислеві та посадові злочини не має.
Строк, на який обрано особу - 3(три) роки. 
Інші посади,які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: 

головний економіст підприємства ТОВ «Безпека та право».
Розмір пакета акцій емітента, які належать посадовій особі: 0
Посадова особа AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШ-

ІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») (до переіменування Компаніі – WESSANEN 
TRADING LIMITED (ВЕССАНЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), (републіка Кіпр реє-
страційний номер НЕ 235819), яка займала посаду Голови Спостережноїї 
ради, звільнена (склад Спостережної ради –один член).

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ГСКТІ» 08.04.2014 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-
них зборів № 16 від 08.04.2014р. Рішення загальних зборів про звіль-
нення прийнято у зв’язку з закінченням терміну повноважень ( відповід-
но до Статуту).

Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 92,997%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3(три) роки.
Посадова особа AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШ-

ІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») (републіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 
235819), обрана на посаду Голови Спостережної радиї (склад Спостереж-
ної ради –один член).

Рішення про обрання на посаду голови Спостережної ради (Наглядової 
ради) прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ГСКТІ» 08.04.2014 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу загаль-
них зборів №16 від 08.04.2014р. Рішення загальних зборів про обрання 
(переобрання) прийнято у зв’язку з закінченням терміну повноважень по-
переднього складу Спостережної ради (відповідно до Статуту).

Володіє часткою в статутному капіталі Товариства : 99,997%
Непогашеної судимості за корислеві та посадові злочини не має.
Строк, на який обрано особу - 3(три) роки. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: 

є юридична особа.
Розмір пакета акцій емітента, які належать посадовій особі: 12695971.

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

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

Генеральний директор 
пат «ГСКтІ» Сердюк ю.д.

09.04.2014р.

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

приватне аКцІонер-
не товариСтво 
«орХІдея», 19032729, 
Бессарабська площа, 2, Київ, 
01004, 044-235-12-09

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

04.04.2014

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

www.оrсhidaya.emit.com.ua

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

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Аудит-Оптім», 
21613474

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

звітний попере-
дній

Усього активів 266,4 285,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7,9 7,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 254,7 272,8
Власний капітал 125,2 112,9
Статутний капітал 1,2 1,2
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

32 109,5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 141,2 173
Чистий прибуток (збиток) 32 107,4
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРО»
2. Код за ЄДРПОУ 
24759379
3. Місцезнаходження 
67832 смт. Великодолинське вул. Транспортна, будинок, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
(048) 7296145 (048) 7296145
5. Електронна поштова адреса 
ukr_agro@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.24759379.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу 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 обрання прийнято річними Загальними зборами акці-
онерів 07.04.2014 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання 
членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повнова-
жень.

Посадова особа Терзієв Володимир Георгійович (Паспорт: серія КК 
номер 499831, виданий 04.09.2000 р. Центральним РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області), обрана на посаду Голова Наглядової 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,718 %.
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: Голо-

ва Наглядової ради ПАТ «Єнні Фудз».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 42 штуки про-

стих іменних акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-

ми зборами акціонерів 07.04.2014 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі за-

кінчення строку, на який вона обиралася. 
Посадова особа Терзієв Володимир Георгійович (Паспорт: серія КК 

номер 499831, виданий 04.09.2000 р. Центральним РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,718 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акці-

онерів 07.04.2014 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання На-

глядової ради у звя'зку із закінченням строку повноважень.
Посадова особа Стремядін Валентин Володимирович (Паспорт: 

серія КЕ номер 437320, виданий 27.11.1996 р. Іллічівським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Нагля-
дової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 20,187%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
17.07.2007 р.- 30.11.2009 р. - ТОВ «ФОРЕКСТІН», заступник дирек-

тора з технічних питань;
01.03.2009 р.- ТОВ «ЛОЯЛ», консультант з економічних питань.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 43 штуки про-

стих іменних акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-

ми зборами акціонерів 07.04.2014 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

переобрання членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку, 
на який вони обиралися..

Посадова особа Стремядін Валентин Володимирович (Паспорт: 
серія КЕ номер 437320, виданий 27.11.1997 р. Іллічівським РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Наглядо-
вої ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 20,187%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами акці-

онерів 07.04.2014 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання На-

глядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Посадова особа Гулієв Роберт Рубенович (Паспорт: серія КЕ но-

мер 486981, виданий 14.01.1997 р. Овідіопольським РВ УМВС Украї-
ни в Одеській області), призначена на посаду Член Наглядової 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,718%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Пре-

зидент ПрАТ « ОДЕСАВИНПРОМ «.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 42 штуки про-

стих іменних акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальни-

ми зборами акціонерів 07.04.2014 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

рішення Загальних зборів про припинення повноважень членів На-
глядової ради у зв'язку із закінченням терміну, на який вони обира-
лися.

Посадова особа Гулієв Роберт Рубенович (Паспорт: серія КЕ номер 
486981, виданий 14.01.1997 р. Овідіопольський РВ УМВС України в 
Одеській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припи-
нила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,718%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

07.04.2014 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання Реві-

зора Товариства, у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Посадова особа Кузанашвілі Роман Карлович (Паспорт: серія КЕ 

номер 720416, виданий 02.07.1997 р. Овідіопольський РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області), призначена на посаду Ревізор акціонерного 
товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,718%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

ТОВ  «ВІНТРЕСТ», заступник директора
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 42 штуки про-

стих іменних акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збо-

рами акціонерів 07.04.2014 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рі-

шення Загальних зборів акціонерів про припинення повноважень Реві-
зора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну, на який він обирав-
ся.

Посадова особа Кузанашвілі Роман Карлович (Паспорт: серія КЕ 
номер 720416, виданий 02.07.1997 р. Овідіопольським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області), яка займала посаду Ревізор акціонерного то-
вариства, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,718%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

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

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

2.
Генеральний директор  демченко о.в.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 08.04.2014
(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраГро»
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річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство «Аеро-
буд», 21598792Київська, Святошинський, 
03148, Київ, Пшенична, 4 (044)5030588,

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

09.04.2014

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

www.aerobud.com

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

ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит», 32736376

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

27.09.2013 року вiдбулися загальнi збори 
акцiонерiв, на яких буди розглянутi питання 
та прийнятi вiдповiднi рiшення:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затверджен-
ня її складу. 
2. Прийняття рiшення з питань порядку про-
ведення загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Обрання секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння Товариства про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2012 роцi. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння Товариства.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товари-
ства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2012 
роцi. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства в 2012 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
7. Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого 
прибутку (збиткiв) Товариства за пiдсумками 
роботи в 2012 роцi. Прийняття рiшення про 
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв Товариства.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi 
Товариства на 2013 рiк.
10. Про попереднє схвалення вчинення зна-
чних правочинiв, ринкова вартiсть майна 
або послуг, що може бути їх предметом пе-
ревищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Това-
риства за даними рiчної фiнансової звiтностi 
товариства за 2012 рiк, якi можуть вчиня-
тись товариством протягом не бiльш як од-
ного року з дати прийняття такого рiшення, 
iз зазначенням характеру правочинiв та їх 
граничної сукупної вартостi.

11. Запровадження посади Ревiзора 
Товариства.
12. Про внесення змiн до Статуту 
Товариства шляхом викладення Статуту в 
новiй редакцiї.
13. Вiдмiна дiючих та затвердження 
нових Положень, що регламентують 
дiяльнiсть органiв управлiння 
Товариства.
14. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень дiючого складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
15. Обрання Ревiзора Товариства.
За iнiцiативою правлiння Товариства на 
29.11.2013 року були скликанi позачерговi 
Загальнi Збори акцiонерiв Товариства, до 
порядку денного яких були включенi 
наступнi питання:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затверджен-
ня її складу. 
2. Прийняття рiшення з питань 
порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 
3. Обрання секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.
4. Про змiну мiсцезнаходження 
Товариства.
5. Про внесення змiн до Статуту Товари-
ства шляхом викладення Статуту в новiй 
редакцiї.
В звязку iз встановленням реєстрацiною 
комiсiєю вiдсутнiсть кворуму, збори не 
вiдбулися.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 247825 224097
Основні засоби (за залишковою вартістю) 58025 62892
Довгострокові фінансові інвестиції 1644 1640
Запаси 47258 41782
Сумарна дебіторська заборгованість 54024 25223
Грошові кошти та їх еквіваленти 13240 18612
Власний капітал -278581 -283454
Статутний капітал 249 249
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-278826 -283695

Довгострокові зобов'язання 11305 35402
Поточні зобов'язання 515101 472149
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

0 0

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

приватне аКцIонерне товариСтво «аероБУд»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдІнЖенермереЖа-2»

( код ЄДРПОУ 04013376, адреса місцезнаходження: 03126, м.Київ. 
просп..Відрадний, 107), повідомляє про проведення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 травня 2014 року, за 
адресою: м.Київ. просп..відрадний, 107, 2 поверх, кабінет голови 
правління. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.30 до 15.00. в той же 
день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 15.00. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 6 травня 
2014 року. 

порядок денний 
(перелік питань для голосування):

1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження членів лічильної 
комісії.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-
риства за 2013 рік.

4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік з ура-
хуванням вимог, передбачених законом. 

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна 
ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м.Київ. просп..Від-
радний, 107, 2 поверх, кімната бухгалтерії, у робочі дні з 10.00 до 13.00 
та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку 
зборів) у відповідальної особи – Головного бухгалтера товариства Мо-
розової Л.В. 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджу-
ють їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на 
право представляти інтереси акціонерів

Довідки за тел. (044) 458-9451 ПрАТ «Будінженермережа-2» (Емітент), 
(044) 500-1607 (08) ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа). 

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4321 4931
Основні засоби 1005 1249
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 228 514
Сумарна дебіторська заборгованість 3086 3165
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 3
Нерозподілений прибуток 1014 1151
Власний капітал 338 338
Статутний капітал 44 44
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3143 3640
Чистий прибуток (збиток) 525 721
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 923 20 923
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

53 53

правління

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КоБоС»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, офіс 703

шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОБОС» (ПрАТ «КОБОС») 

повідомляє Вас, що 21 травня 2014 року о 12.00 годині за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. володимирська, буд. 12, кімната 722, відбудуться за-
гальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 травня 2014 року з 11.30 год. до 11.50 год. за адресою: Укра-
їна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.

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. 15 травня 2014 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 20 травня 
2014  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.  Володимирська, 12, оф. 705, ПрАТ «КОБОС». Відповідальна за озна-
йомлення з матеріалами зборів особа – Сенченко Олена Іванівна, Бухгал-
тер ПрАТ  «КОБОС».

18 липня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни-
ми 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 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду висновків Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноваження Ревізора Товари-
ства.

14. Обрання Ревізора Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності прат  «Ко-

БоС» (тис. грн.) 
Найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів  96 825 109 363,2
Основні засоби (залишкова вартість) 70 415,6 81 653,0
Довгострокові фінансові інвестиції  1 1,0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  214,5 1 452,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 184,9 384,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (41 993,8) (30 074,0)
Власний капітал 95 476,2 107 396,2
Статутний капітал 26 578,2 26 578,2
Довгострокові зобов'язання 895,3 1 579,0
Поточні зобов'язання 453,5 388,0
Чистий прибуток (збиток) (11 761,7) (10 357,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26 578 185 26 578 185
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) 1 1

телефон для довідок: (044) 506- 20-13
прат «КоБоС»
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
приватне аКцІонерне товариСтво «БУдІвелЬно-

фІнанСова КомпанІя «ГлоБал еСтейтС»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12

шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС» (скорочене найменування ПрАТ «БФК 
«ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС») повідомляє Вас, що 21 травня 2014 року о 12.20 
годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. володимирська, буд. 12, кім-
ната 722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 21 травня 2014 року з 11.50 год. до 12.10 год. за адресою: 
Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.

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. 15 травня 2014 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 мож-
ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати 
надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 травня 2014 року (включ-
но) 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: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12, 
ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», каб. 705. Відповідальна за ознайомлення 
з матеріалами зборів особа – Ковальова Ірина Олександрівна, начальник 
відділу контролінгу та управління, член Ревізійної комісії Товариства.

21 травня 2014 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 2013 році. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 

2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-

вірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова 

вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха-
рактеру правочинів та їх граничної вартості.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
прат «БфК «ГлоБал еСтейтС» (тис. грн.) 

найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів  105 735 109 905
Основні засоби (залишкова вартість) 72 047 72 483
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 8 4
Сумарна дебіторська заборгованість  11 419 15 325
Грошові кошти та їх еквіваленти 388 458
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (85 742) (76 630)
Власний капітал (82 042) (72 930)
Статутний капітал 3 700 3 700
Довгострокові зобов'язання 76 864 76 864
Поточні зобов'язання 110 913 105 971
Чистий прибуток (збиток) (9 112) (9 645)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 740 000 740 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом пері-
оду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65 80

телефон для довідок: (044) 506 20 13
прат «БфК «ГлоБал еСтейтС»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. приватне аКцІонерне товариСтво «аСно-

ва ХолдинГ» 
1.2. Акціонерне товариство
1.3. 32252776 
1.4. 03115 Україна, Київ, вул. Краснова, 27
1.5. +380 44 452 9886 
1.6. Електронна поштова адреса емітента steblyanko.i@asnova.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://asnova.com/ 
1.8. Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонер-

ного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» від «07» квітня 2014 року (далі по тек-
сту – Рішення Загальних зборів) було змінено склад посадових осіб емітента. 

Рішенням Загальних зборів припинено повноваження (звільнено) з 
07  квітня 2014 року:

1. Голову Наглядової ради Строгана Анатолія Васильовича (паспорт серії 
СО № 754090, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30 жовтня 
2001 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, перебував на по-
саді 7 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт 
серії СН № 848779, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 
липня 1998 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, перебував на 
посаді 7 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

3. Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (паспорт 
серії СН № 357488, виданий Дніпровським РУ ГУ України в м. Києві 05 грудня 
1996 року), володіє 20,5867% статутного капіталу емітента, перебував на по-
саді 7 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

4. Члена Наглядової ради Нагурного Вадима Аркадійовича (паспорт серії 
СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26 листопада 
1998 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, перебував на посаді 
7 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

5. Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Івановича (паспорт се-
рії СН № 231055, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 25 
липня 1996 року), володіє 18,8986% статутного капіталу емітента, перебував на 
посаді 7 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

6. Члена Наглядової ради Шаповалова Сергія Івановича (паспорт серії 
СО № 400108, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 01 
червня 2000 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, перебу-
вав на посаді 7 років, непогашеної судимості за посадові та корисливі зло-

чини не має.
Рішенням Загальних зборів обрано (призначено) з 08 квітня 2014 року:
1. Головою Наглядової ради Строгана Анатолія Васильовича (паспорт 

серії СО № 754090, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
30  жовтня 2001 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, не-
погашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: на три роки, до переобрання. Попередні посади: 
Голова Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

2. Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-
порт серії СН № 848779, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 15 липня 1998 року), володіє 20,5868% статутного капіталу емітента, 
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: на три роки, до переобрання. Попередні посади: 
Секретар Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

3. Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича 
(паспорт серії СН № 357488, виданий Дніпровським РУ ГУ України в м.  Ки-
єві 05 грудня 1996 року), володіє 20,5867% статутного капіталу емітента, 
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: на три роки, до переобрання. Попередні посади: 
Член Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

4. Членом Наглядової ради Нагурного Вадима Аркадійовича (паспорт 
серії СН № 980746, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
26  листопада 1998 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, 
непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: на три роки, до переобрання. Попередні посади: 
Член Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

5. Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Івановича (пас-
порт серії СН № 231055, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в 
м.  Києві 25 липня 1996 року), володіє 18,8986% статутного капіталу емі-
тента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: на три роки, до переобрання. Попередні 
посади: Голова правління ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

6. Членом Наглядової ради Шаповалова Сергія Івановича (паспорт се-
рії СО № 400108, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 
01  червня 2000 року), володіє 4,8353% статутного капіталу емітента, непо-
гашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: на три роки, до переобрання. Попередні посади: Член 
Спостережної ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

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

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

3.2. директор  ______________ У.р. Гулієв
  08 квітня 2014 року

повідомлення про виникнення особливої інформації 

пат «КраноБУдIвна фIрма «СтрIла»
Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Кранобудiвна фiрма «Стрiла»
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01349495

Місцезнаходження емітента 07400, м. Бровари, вул. Щолкiвська, 1
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(04594) 54-300 54-304

Дата вчинення дії 08.04.2014
Дата розміщення у стрічці новин 09.04.2014
Найменування повідомлення Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 9 вiд 08.04.2014) переобрано наглядову раду товариства у зв’язку 
із закінченням строку дії повноважень.

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

135269, Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 0,02%).
Члени Наглядової ради: Кулiк Андрiй Костянтинович* (паспорт НК 017425, 

Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., частка у СК 0,02%), 
Лола Наталiя Володимирівна* (паспорт СН 197700, Московським РУГУ МВС 
України в м. Києві, частка у СК 51,03%), Чумак Юрій Олександрович (паспорт 
МК 098944, Борiвським РВ УМВС України в Харківській обл., частка у СК – 
0,04%), Рокоман В'ячеслав Григорович (паспорт СМ 081542, Броварським 
МВ ГУ МВС України в Київськiй обл., частка у СК – 0%).

призначено строком на 3 роки:
Голова Наглядової ради: Просiн Дмитро Миколайович* (паспорт СН 

135269, Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 0,02%).
Члени Наглядової ради: Кулiк Андрiй Костянтинович* (паспорт НК 

017425, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., частка у СК 
0,02%), Лола Наталiя Володимирівна* (паспорт СН 197700, Московським 
РУГУ МВС України в м. Києві, частка у СК 51,03%).

_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 

злочини.
Голова правління  татарін а.Є.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Край Керама»

(код за ЄдпоУ – 25290826)
оголошує про втрату оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску 

цінних паперів № 321/10/1/11 від 04.08.2011 р., виданого НКЦПФР.
У зв’язку з втратою вважати Свідоцтво про реєстрацію випуску цін-

них паперів № 321/10/1/11 від 04.08.2011 р., видане НКЦПФР, таким, 
що втратило чинність.

ПрАТ «Край Керама» також повідомляє, що в публікації про прове-
дення річних (чергових) загальних зборів, здійсненій в бюлетені «Відо-
мості НКЦПФР» № 62 (1815) від 01 квітня 2014 року, було допущено 
технічну помилку в даті складення переліку акціонерів.

Вірним необхідно вважати такий текст: «Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах – станом на 24 годину 
24.04.14 р.»

директор                                     осетський віктор аркадійович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«донІнформцентр», 

код 01880210
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «30» квітня 2014р. о 10.00 годині за адресою: Україна, 
інд. 83086, м. донецьк, донецької області, проспект полеглих Кому-
нарів, буд.7 в актовому залі (кімнаті № 212.) Реєстрація акціонерів, 
які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися «30»  квіт-
ня 2014р. з 9.00 до 9.55 за місцем проведення загальних зборів акціоне-
рів.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів – «24» квітня 2014р. станом на 
24:00 годину.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціоне-
рам  – паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок 
(062) 302-82-51. Адреса веб-сторінки Товариства у мережі Інтернет: 
www doninform.com.ua 

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та членів лічильної комісії та затвердження регла-

менту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Основні напрямки робо-
ти у 2014році. 

4. Звіт Наглядової ради про роботу у 2013році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2013 році та її висновки з фінан-
сової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій-
ної комісії.

6. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДОНІНФОРМЦЕНТР» за 2013рік. 

7. Про покриття збитку ПрАТ «ДОНІНФОРМЦЕНТР».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-

вої ради.
9. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ДОНІНФОРМЦЕНТР». 
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами наглядової 

ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової 
ради. 

11. Прийняття рішення про вчинення та затвердження значних пра-
вочинів.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, інд. 
83086, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд.7, кабінет №325, з 
9.00 до 15.00 з понеділка по четвер. Посадова особа товариства, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – Директор 
ПрАТ «ДОНІНФОРМЦЕНТР» Волкова Людмила Олексіївна.

Інформація про основні показники фінансово-господарської 
діяльності прат «донІнформцентр» .

(тис.грн.)
найменування період

показника Звіт-
ний 

попере-
дній 

Усього активів 1632 1836
Основні засоби (за залишковою вартістю) 149 225
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 64 70
Сумарна дебіторська заборгованість 320 418
Грошові кошти та їх еквіваленти - 23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-2192) (-2065)
Власний капітал (- 1650) (-1523)
Статутний капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3282 3359
Чистий прибуток (збиток) (- 128) (-326)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 400321 400321
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
звітного періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 2

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

директор
прат «донІнформцентр»  волкова л.о.

до УваГи аКцІонерІв
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«вІмм-БІллЬ-данн УКраЇна»
Публічне акціонерне товариство «Вімм-Білль-Данн Україна», місцезнахо-

дження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Ви-
шневе, вул. Промислова, 7, код за ЄДРПОУ 00445937 (далі – Товариство), 
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться «21» травня 2014 року за адресою: Київська область, Києво-
Святошинський район, м. вишневе, вул. промислова, 7, 1-й поверх 
адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – «15» травня 2014 року. 

Початок зборів о 9.30., реєстрація проводиться за місцем проведення 
зборів з 8.30. до 9.25. у день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
• паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
• свідоцтво про народження дитини — батькам дитини-акціонера, яка 

не досягла 18 років та не набула повної цивільної дієздатності;
• довіреність акціонера, засвідчена згідно чинного законодавства — 

представникам акціонерів.
перелІК питанЬ, Що виноСятЬСя на ГолоСУвання 

(порядоК денний):
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань по-

рядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2013 р. та 

його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та його затвердження.
5. Затвердження балансу Товариства за 2013 р.
6. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків та виплати (невиплати) 

дивідендів акціонерам за 2013 рік.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-

ють право на участь у загальних зборах можуть ознайомитись за поперед-
ньою домовленістю за місцезнаходженням ПАТ «Вімм-Білль-Данн Украї-
на» в холі адміністративно-побутового корпусу у робочі дні з 8.30 до 17.00 
години (перерва на обід з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – провідний юрисконсульт з корпоративних питань Бачинська О.І.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 490-52-84.
основні показники фінансово-господарської діяльності пат 

«вімм-Білль-данн Україна» за 2013р. 
(тис. грн.)

найменування показника період
2012 р. 2013 р.

Усього активів  479892 696307
основні засоби  317064 291737
довгострокові фінансові інвестиції  6253 6246
Запаси 42165 43606
Сумарна дебіторська заборгованість  105977 341811
Грошові кошти та їх еквіваленти 4388 6548
нерозподілений прибуток - 154623 64750
власний капітал 15360 15360
Статутний капітал 133767 133767
довгострокові зобов'язання 181035 380912
поточні зобов'язання 305691 102230
Чистий прибуток (збиток) 12906 219373
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2675338447 2675338447
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

561 550

Голова правління  а.в. наумов

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00379608
3. Місцезнаходження 41400, Сумська обл., м. Глухiв, вул. Гоголя, 

буд. 4
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(05444) 2-27-82, (05444) 2-22-37

5. Електронна поштова 
адреса

vat_00379608@aft.org.ua

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

http://00379608.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» прийняте рішення (про-
токол №1/2014 від 08 квітня 2014 року) про припинення Товариства шля-
хом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» та обрання Комісії з припинення 
(реорганізації), у зв’язку з чим відбулися зміни у складі посадових осіб То-
вариства, а саме: 

1. Обрано Комісію з припинення (реорганізації) у складі 3 (трьох) осіб, а 
саме:

- Голова Комісії - Бесараб Сергій Олексійович (паспорт серія МВ 
№540176, виданий Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській 
області 29 листопада 2013 року), що володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства в розмірі 0.0004 %. Підстава прийняття рішення - прийняття 
Загальними зборами акціонерів рішення про обрання Комісії з припинення 
(реорганізації). Термін обрання Головою комісії з припинення (реорганіза-
ції) – до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова правління 
ПАТ  «СУМИРИБГОСП». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 

- член Комісії – Уманська Марина Миколаївна (паспорт серія МА 
№  033252, виданий Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумській об-
ласті 07 лютого 1996 року), що володіє часткою в статутному капіталі Това-
риства в розмірі 75.9571%. Підстава прийняття рішення - прийняття За-
гальними зборами акціонерів рішення про обрання Комісії з припинення 
(реорганізації). Термін обрання Головою комісії з припинення (реорганіза-
ції) – до закінчення процедури припинення шляхом перетворення. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «СУМИА-
ГРОЛЮКС», Директор ТОВ «ЕВАЛОН». Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. 

- член Комісії - Захлєбаєва Наталiя Миколаївна (паспорт серія МА 
946664 Глухівський МВ УМВС України в Сумській області 28 грудня 2001 
року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 
0.0229%. Підстава прийняття рішення - прийняття Загальними зборами ак-
ціонерів рішення про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Термін 
обрання Головою комісії з припинення (реорганізації) – до закінчення про-
цедури припинення шляхом перетворення. Посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПАТ «ГЛУХІВСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ», економіст ПАТ «ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

2. Припинено повноваження Голови та членів Правління:
- 08 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Правління Гребе-

ника Олександра Григоровича (паспорт серія МА №832685 Зарічним РВ 
СМУ УМВС України в Сумській області 11 травня 2000 року), що не володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рішення - 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом 
перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній 
посаді перебував 5 (п'ять) років 2 (два) місяців. Замість особи, повноважен-
ня якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Захлє-
баєвої Наталії Миколаївни паспорт серія МА №946664 Глухівський МВ 
УМВС України в Сумській області 28 грудня 2001 року), що володіє часткою 
в статутному капіталі Товариства в розмірі 0.0229%. Підстава прийняття 
рішення - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення 
шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазна-
ченій посаді перебувала 10 (десять) років 10 (десять) місяців. Замість осо-
би, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Бе-
сараб Ольги Олексіївни (паспорт МА №485637 Глухівським МРВУМВС 
України в Сумській області 19 травня 1998 року), що володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0.0572%. Підстава прийняття 
рішення - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припи-
нення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (ре-
організації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. На зазначеній посаді перебувала 10(десять) років 5 (п'ять) мі-
сяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду 
не обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Пар-
пуренко Тетяни Леонідівни (паспорт МА №545363 Глухівський МВ УМВС 
України в Сумській області 02 жовтня 1998 року), що володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0.2521%. Підстава прийняття 
рішення - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинен-
ня шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реоргані-
зації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
На зазначеній посаді перебувала 15 (п`ятнадцять) років 6 (шість) міся-
ців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не 
обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження члена Правління Захлє-
баєвої Ніни Михайлівни (паспорт МА 545360 Глухівський МВ УМВС України 
в Сумській області 02 жовтня 1998 року), що володіє часткою в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0.0114%. Підстава прийняття рішення - прий-
няття Загальними зборами акціонерів рішення припинення шляхом пере-
творення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді 
перебувала 9 (дев`ять) років 4 (чотири) місяці. Замість особи, повноважен-
ня якої припинено, нікого на посаду не обрано.

3. Припинено повноваження членів Наглядової ради:
- 08 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Наглядової 

ради Бесараба Сергія Олексійовича (паспорт серія МВ №540176, вида-
ний Ковпаківським РВ у м.Суми УДМС України в Сумській області 29 лис-
топада 2013 року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства 
в розмірі 0.0004%. Підстава прийняття рішення - прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про об-
рання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебував 
5  (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на 
посаду не обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження заступника Голови На-
глядової ради Уманської Марини Миколаївни (паспорт серія МА № 033252, 
виданий Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумській області 07 лю-
того 1996 року), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства в 
розмірі 75.9571%. Підстава прийняття рішення - прийняття Загальними 
зборами акціонерів рішення припинення шляхом перетворення та про об-
рання Комісії з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 
5  (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на 
посаду не обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження секретаря Наглядової 
ради Бесараба Олега Олексійовича паспорт серія МА № 739339, виданий 
Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області 26 листопада 1999 
року), що не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава 
прийняття рішення - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення 
припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення 
(реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував 5 (п’ять) місяців. Замість особи, по-
вноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано.

4. Припинено повноваження членів Ревізійної комісії:
- 08 квітня 2014 року припинено повноваження Голови Ревізійної комісії 

Молодики Ольги Вікторівни (паспорт серія МА № 380718, виданий Заріч-
ним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 03 грудня 1997 року), що не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття рі-
шення - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення 
шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазна-
ченій посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого на посаду не обрано.

- 08 квітня 2014 року припинено повноваження члена Ревізійної комісії 
Кашири Валентини Анатоліївни (паспорт серія МВ № 064015, виданий За-
річним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 01 серпня 2002 року), що 
не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Підстава прийняття 
рішення - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення припинення 
шляхом перетворення та про обрання Комісії з припинення (реорганізації). 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазна-
ченій посаді перебувала 5 (п’ять) місяців. Замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого на посаду не обрано.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “ГлУХIвСЬКий ХлIБоКомБIнат”
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- 08 квітня 2014 року припинено повноваження секретаря Ревізійної 
комісії Товариства Шевченко Світлани Миколаївни (паспорт серія МА 
№  600153, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 
22 січня 1999 року, що не володіє часткою в статутному капіталі Товари-
ства. Підстава прийняття рішення - прийняття Загальними зборами акці-
онерів рішення припинення шляхом перетворення та про обрання Комісії 
з припинення (реорганізації). Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала 5 (п’ять) міся-
ців. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не 
обрано.

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

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

2. Найменування посади Бесараб Сергiй олексiйович
Голова комiсiї з припинен-

ня (реорганiзацiї)
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.04.2014
(дата)

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво 
"ГлУХIвСЬКий 
ХлIБоКомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00379608
3. Місцезнаходження 41400, Сумська обл., м. Глухiв, 

вул. Гоголя, буд. 4
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(05444) 2-27-82, (05444) 2-22-37

5. Електронна поштова адре-
са

vat_00379608@aft.org.ua

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

http://00379608.emitents.org

7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням вищого 
органу емітента або суду

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» 
(протокол №1/2014 вiд 08 квiтня 2014 року) прийняте рiшення про при-
пинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГЛУХIВСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ». Кiлькiсть голосiв «за» - 663502, або 100 % голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцiй, «проти» - 0. Причина прийняття 
рiшення – мiнiмiзацiя витрат товариства, пов’язаних з обслуговуван-
ням такої органiзацiйно-правової форми, як публiчне акцiонерне това-
риство.

ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» - правонаступник 
ПАТ  «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що припиняється шляхом пе-
ретворення. Статутний капiтал ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»  – 
218216,00 грн. Передача активiв та зобов'язань буде здiйснена шляхом 
складання Передавального акту та затвердження його Загальними збо-
рами акцiонерiв ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ».

ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» здiйснюватиме обмiн акцiй 
на частки в статутному капiталi ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» 
на наступних засадах:

- кожен з акцiонерiв ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що пе-
ретворюється, має право отримати частку у статутному капiталi пра-
вонаступника - ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що створю-
ється шляхом перетворення ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»;

- розподiл часток (паїв) створюваного ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ» - правонаступника ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення 
кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi 
ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», що перетворюється, а 
саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п’ять 
копiйок) кожна дорiвнює вартостi частки в розмiрi 0,25 грн. (двад-
цять п’ять копiйок).

- зазначений в Статутi створюваного ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ» - правонаступника ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ» перелiк засновникiв (учасникiв), має включати усiх 
акцiонерiв Товариства, що припиняється, станом на день затверджен-
ня Статуту створюваного ТДВ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ» - 
правонаступника ПАТ «ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», iз зазначен-
ням розмiру частки кожного засновника (учасника).

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

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

2. Найменування посади Бесараб Сергiй Олексiйович
Голова комiсiї з припинен-

ня (реорганiзацiї)
(під-
пис)

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 09.04.2014
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
«КомерцIйний БанК 
«промеКономБанК»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

20058668

3. Місцезнаходження емітента 83062 м. Донецьк пр. Ленiнський, 
буд. 4

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

062-334-04-90 062-337-99-90

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

veksel@peb.com.ua

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

http://www.peb.com.ua

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

2. текст повідомлення
1. Згiдно рiшення Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 

вiд 04.04.2014 р., вiдповiдно до наказу № 34-вк вiд 04.04.2014 р., на 
пiдставi особистої заяви, Щербак Володимир Вiкторович звiльнений з по-
сади Члена Правлiння ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» - начальника каз-
начейського управлiння з 04.04.2014 р. Згоду на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа пере-
бувала на посадi з 01.05.2002р. Замiсть звiльненої особи нiкого не при-
значено. 

2. Згiдно рiшення Спостережної Ради ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 
вiд 04.04.2014 р., вiдповiдно до наказу № 36-вк вiд 07.04.2014 р., у зв’язку 
з виходом на пенсію, Чудненко Алла Лазарiвна звiльнена з посади За-
ступника Голови Правлiння по роботi з фiзичними особами ПАТ «КБ 
«ПРОМЕКОНОМБАНК» з 07.04.2014 р. Згоду на розкриття паспортних 
даних посадова особа не надала. Акцiями товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа пере-
бувала на посадi з 21.04.2005р. Замiсть звiльненої особи нiкого не при-
значено. 

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Горбов анатолiй миколайович
               М.П.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонер-
не товариСтво 
«УКрЗерноІмпеКС»

2. код за ЄДРПОУ 22909745
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул.. Дарвіна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 484-61-45
5. Електронна поштова адреса uzimpex@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет www.22909745.SMIDA.gov.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

2. текст повідомлення
Зміни в персональному складі Правління та посадових осіб Товари-

ства відбулися згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №14 
від 07.04.2014 року).

а) Призначено на посади:
- президента Товариства - Подвальникова Дмитра Федоровича. Згода 

на розкриття паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Частка в Статутному капіталі Това-
риства складає 92%. Строк на якому посадова особа перебуватиме на 
посаді – до 16.04.2016 року.

- Віце-президента Товариства Дрогобецьку Ніну Іванівну. Згода на розкрит-
тя паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Тимчасово працюва-
ла на посаді виконуючого обов’язки віце-президента Товариства. Строк на яко-
му посадова особа перебуватиме на посаді – до 16.04.2016 року;

- головного бухгалтера Товариства Бобро Людмилу Миколаївну. Згода на 
розкриття паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Працювала 
тимчасово на посаді заступника головного бухгалтера Товариства. Строк на 
якому посадова особа перебуватиме на посаді – до 16.04.2016 року.

б).Членами правління Товариства обрано:
-Голова правління – президент Товариства Подвальникова Дмитра Фе-

доровича. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в Ста-
тутному капіталі Товариства складає 92%. Строк на якому посадова особа 
перебуватиме на посаді – до 16.04.2016 року.

- Член правління – заступник голови Правління Дрогобецьку Ніну Іванівну. 
Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Строк 
на якому посадова особа перебуватиме на посаді – до 16.04.2016 року.

- Член правління –Маісейка Миколу Микитовича. Згода на розкриття 
паспортних даних не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Працює на по-
саді помічника президента Товариства. Строк на якому посадова особа 
перебуватиме на посаді – до 16.04.2016 року.

-Член правління- Бобро Людмилу Миколаївну. Згода на розкриття пас-
портних даних не надавалась. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Працювала тим-
часово на посаді заступника головного бухгалтера Товариства. Строк на 
якому посадова особа перебуватиме на посаді – до 16.04.2016 року.

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

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

президент товариства  подвальников д.ф. 
 МП  08.04.2014 року

приватне аКцІонерне товариСтво 
«донмашоБладнання» 

код 01881623
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться «30» квітня 2014р. о 14.00 годині за адресою: Україна, 
інд. 83086, м. донецьк, донецької області, проспект полеглих Ко-
мунарів, буд.7 в актовому залі (кімнаті №212.) Реєстрація акціоне-
рів, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися 
«30» квітня 2014р. з 13.00 до 13.55 за місцем проведення загальних 
зборів акціонерів.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів – «24» квітня 2014р. станом на 24:00 
годину.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціоне-
рам  – паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок 
(062) 305-29-61. Адреса веб-сторінки Товариства у мережі Інтернет: 
www.donmash.dn.ua

порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання голови та членів лічильної комісії та затвердження регла-

менту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Основні напрямки роботи 
у 2014році. 

4. Звіт Наглядової ради про роботу у 2013році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2013 році та її висновки з фінан-
сової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії.

6. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДОНМАШОБЛАДНАННЯ» за 2013рік. 

7. Про покриття збитку ПрАТ «ДОНМАШОБЛАДНАННЯ».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
9. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «ДОНМАШОБЛАДНАННЯ». 
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами наглядової 

ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової 
ради. 

11. Прийняття рішення про вчинення та затвердження значних право-
чинів.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 
інд. 83086, м. Донецьк, проспект Полеглих Комунарів, буд.7, кабінет 
№325, з 9.00 до 15.00 з понеділка по четвер. Посадова особа товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Директор ПрАТ «ДОНМАШОБЛАДНАННЯ» Алексєєв Володимир 
Вікторович.

Інформація про 
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат «донмашоБладнання» .
(тис.грн.)

найменування період
показника Звіт-

ний 
попе-
редній 

Усього активів 33043 43848
Основні засоби (за залишковою вартістю) 197 215
Довгострокові фінансові інвестиції 74 -
Запаси 1790 1675
Сумарна дебіторська заборгованість 30927 41869
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 59
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1584) (1404)
Власний капітал (149) 32
Статутний капітал 22 22
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 33192 43816
Чистий прибуток (збиток) (181) (207)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 74354 74354
Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного 
періоду 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

11 11

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
директор
прат «донмашоБладнання»  алексєєв в.в.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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товариСтво З оБмеЖеною 
вІдповІдалЬнІСтю “аСтра-Земля”

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Астра-Земля", 
37174808, проспект Відрадний, 
буд. 95, м. Київ, Солом'янський, 
03061, 044 5029958

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

10.04.2014

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

37174808.smida.gov.ua

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

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 25429,5 22528,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20961,8 18477,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 83,3 58,8
Сумарна дебіторська заборгованість 3960 3495,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 133,6 342,9
Власний капітал 326 396,2
Статутний капітал 500 500
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-174 -103,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14938,2 14930,4
Поточні зобов'язання і забезпечення 10165,3 7202
Чистий прибуток (збиток) -70,2 -93,9

приватне аКцIонерне товариСтво 
“УКрмедфарм”

річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРМЕДФАРМ", 22949302, 
вул. Кiквiдзе, 18-А, м. Київ, 
ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, 01103, 
0445017344

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

10.04.2014

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

22949302.smida.gov.ua

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

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

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 4101,8 5083,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 293,6 395,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 25,8 77,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1179,9 1532,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1075,5 16,8
Власний капітал 2147,8 2104,5
Статутний капітал 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 435 391,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 410
Поточні зобов'язання і забезпечення 1954 2569,2
Чистий прибуток (збиток) 435 391,7

приватне аКцIонерне товариСтво 
“Завод ЗалIЗоБетонниХ КонСтрУКцIй 

Iм.СвIтлани КовалЬСЬКоЇ”
річна інформація емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ", 31987690, 
проспект Бажана, буд. 14, м. Київ, 
ДАРНИЦЬКИЙ р-н, 02140, 
0445917730

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

10.04.2014

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

www.31987690.smida.gov.ua

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

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 32972,6 35075,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 97,8 106,4
Довгострокові фінансові інвестиції 18022,9 18022,9
Виробничі запаси 0 0,2
Сумарна дебіторська заборгованість 3259 3347,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 5269,5 3656,5
Власний капітал 32715,2 33105,9
Статутний капітал 210 210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 32505,2 32895,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 6 419,3
Чистий прибуток (збиток) -390,7 1576,9

приватне аКцIонерне товариСтво 
“аГрофоС”
річна інформація 

емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АГРОФОС", 
24914236, пров. Лабораторний, 3, 
м. Київ, Печерський, 01133, 
044 490-57-95

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

10.04.2014

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

24914236.smida.gov.ua

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

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

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1178,2 2203,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Виробничі запаси 0,4 2,4
Сумарна дебіторська заборгованість 994,9 1600,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 55,4
Власний капітал -850,1 58,9
Статутний капітал 18,8 18,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -868,9 40,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1420 1100
Поточні зобов'язання і забезпечення 608,3 1044,5
Чистий прибуток (збиток) -909 -108,8



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69, 10 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

26

приватне аКцIонерне товариСтво 
фIрма “фУндамент”

річна інформація 
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ФIРМА "ФУНДАМЕНТ", 
01416332, вул.Раїси Окiпної, 
буд. 4-Б, м. Київ, Днiпровський, 
02002, (044) 220-35-01

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

10.04.2014

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

foundament.com.ua

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

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

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 67754 50815
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13692 14978
Довгострокові фінансові інвестиції 103 103
Запаси 26299 13844
Сумарна дебіторська заборгованість 19720 18601
Грошові кошти та їх еквіваленти 625 1559
Власний капітал 39125 39120
Статутний капітал 1500 1500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34447 34442
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 28629 11695
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу  

0 0

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

0 0

річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АВТОБУДКОМПЛЕКС-К", 33999954, 
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34, 
м.Київ, Святошинський район, 03115, 
044 2390764

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

10.04.2014

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

www.33999954.smida.gov.ua

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

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 121455 90013

Основні засоби (за залишковою вартістю) 42183 17910
Довгострокові фінансові інвестиції 44205 47103
Запаси 3343 4779
Сумарна дебіторська заборгованість 27605 18246
Грошові кошти та їх еквіваленти 4109 1793
Власний капітал 29621 27836
Статутний капітал 17500 17500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

5952 4167

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 73979 50000
Поточні зобов'язання і забезпечення 17855 12177
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу  

0 0

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

0 0

товариСтво З оБмеЖеною вIдповIдалЬнIСтю “автоБУдКомплеКС-К”

приватне аКцIонерне товариСтво 
“термIнал-м”

річна інформація емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ТЕРМIНАЛ-М", 31749934, 
вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, 
Оболонський район, 04074, 
(044) 501-91-82

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

10.04.2014

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

www.31749934.smida.gov.ua

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

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 95873 131250
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

21362 24513

Довгострокові фінансові інвестиції 218 417
Запаси 11418 11660
Сумарна дебіторська заборгованість 50651 88646
Грошові кошти та їх еквіваленти 4847 5518
Власний капітал 47643 47030
Статутний капітал 1310 1310
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

46333 45720

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 48230 84220
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,12 0,12

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

0,12 0,12

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5240000 5240000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу  

0 0

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

0 0
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річна інформація емітента
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування 
емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "КОНЗАС" 

1.2. Організаційно-правова 
форма:

Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 275, М.КИЇВ, 
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 03084, 
Україна

1.4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента:

14364778

1.5. Міжміський код та телефон: 044-259-17-25
1.6. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію емітента:

АОО №050728

1.7. Дата державної реєстрації: 23.05.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації:

14364778.smida.gov.ua

2. основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 56937,3 53986,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2741 2781
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 642 0
Сумарна дебіторська заборгованість 13898 11442,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 1059,9
Власний капітал -28818 -27608,5
Статутний капітал 30 30
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-28848 -27638,5

Довгострокові зобов'язання 79600 79918
Поточні зобов'язання 6041 1563
Чистий прибуток (збиток) -1209,1 2450,2
Вартість чистих активів -28818 -27608,5

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб 
та його засновників

Інформація про органи управління емітента:
- Загальні збори Акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор; 
- Ревізор акціонерного товариства.
Інформація про посадових осіб емітента 
директор - ткачук володимир павлович; 
ревізор акціонерного товариства - татаренко роман васильович; 
Голова наглядової ради - алексєєв юрій віталійович; 
Член наглядової ради - носов валентин васильович;.
Член наглядової ради - Бобровник володимир павлович; 
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кіль-

кість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
юридичні особи:
Компанія «лонГБоУт трейдинГ енд ІнвеСтментС лІмІ-

тед», місцезнаходження: Тасу 3, ДАДЛО ХАУЗ, м. Нікосія, Кіпр, 01520. 
Засновнику/учаснику належить 10% від загальної кількості акцій.

фізичні особи:
Чекалін віталій олегович; серія, номер, дата видачі та наймену-

вання органу, який видав паспорт: ВА, 013910, 11.08.1995, КІРОВСКИЙ 
РВ ДМУ УМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ.. Засновнику належить 
65% від загальної кількості акцій.

ткачук володимир павлович; серія, номер, дата видачі та найме-
нування органу, який видав паспорт: СН, 741014, 12.02.1998, ДНІ-
ПРОВСКЕ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ. Засновнику належить 5% 
від загальної кількості акцій.

татарено максим васильович; серія, номер, дата видачі та най-
менування органу, який видав паспорт: ВА, 247608, 28.06.1996, ПРО-
ЛЕТАРСЬКИМ РВ ДМУ УМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ.. Заснов-
нику належить 5% від загальної кількості акцій.

Загоруйко Костянтин миколайович; серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав паспорт: ВА, 351620, 07.12.1996, 

ПРОЛЕТАРСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ.. Заснов-
нику належить 5% від загальної кількості акцій.

татаренко роман васильович; серія, номер, дата видачі та най-
менування органу, який видав паспорт: ВЕ, 519207, 14.11.2001, ПРО-
ЛЕТАРСЬКИМ РВ ДМУ УМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ.. Засно-
внику належить 5% від загальної кількості акцій.

томко олександр олександрович; серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав паспорт: ЕС, 100972, 14.05.1996, 
ЄВПАТОРІЙСЬКИМ МВ ГУ МВС УКРАЇНИ В КРИМУ. Засновнику на-
лежить 5% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, кількість - 

10000 штук номінальною вартістю 3 грн., загальною вартістю 30000,00 
грн., що складає 100% у статутному капіталі. Свідоцтво № 314/10/1/10 
від 18.08.2010р., видане ТУ ДКЦПРФ в м. Києвi та Київськiй обл. 
Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому 
ринку. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами 
емітента не здійснювалась. Акції в лістингу/делістингу не знаходяться. 
Заяви для допуску на бiржi не подавались.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності 
на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Випадків зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 
емітента у депозитарній системі в 2011р. не було.

6. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 21.04.2011 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
7. Інформація про дивіденди 
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 21.04.2011 р. прийня-

то рiшення дивiденди за 2010 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 25.05.2012 р. прийнято 
рiшення дивiденди за 2011 рiк не нараховувати та не виплачувати.

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив 

аудиторську перевірку емітента:
 тов «аудиторська фiрма «Євроаудит» (код за ЄДРПОУ - 

30437318). Місцезнаходження: 03187, м. Київ, просп. Глушкова, 1 пав. 77. 
Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 2126, що видана: Аудитор-
ська палата України 23.02.2001 року. Контактний телефон/факс:  
044 596-96-50.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):
Умовно-позитивна думка:
На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеть-

ся у попередньому параграфі, отримані аудиторські докази є достат-
ньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної 
аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану ре-
зультатів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОНЗАС»за 2011 рік. Аудитор висловлює думку, що фінансова звіт-
ність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЗАС» в усіх 
суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію 
про підприємство станом на 31.12.2011 р. згідно з нормативними ви-
могами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а 
також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звіт-
ності та відповідно вимогам діючого законодавства України. 

В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування за-
грози безперервності діяльності Товариства.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
та іншого оприлюднення
Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

10.04.2014
(дата)

Річна інформація 
розміщена на 
сторінці (за 
наявності)

14364778.smida.gov.ua в мережі 
Інтернет

10.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

10. підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-

ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

10.2. диреКтор _________ тКаЧУК в.п.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М. П. 10.04.2014

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “КонЗаС” 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ТРАНСМАШ";

2. Код за ЄДРПОУ: 04832737;
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул.

Молодогвардійська, 17;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71;
5. Електронна поштова адреса: transmash@t-mash.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень Голови Правління - генераль-
ного директора заводу Коваленко Ігоря Євгеновича в зв`язку із закінченням
терміну дії його повноважень. Паспорт серія АО 149045, виданий
22.08.2013 р. Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніп-
ропетровській області. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого перебував на посаді - 4 роки.

2. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення  повноважень першого заступника Голови
Правління  Єременко Анатолія Івановича в зв`язку із закінченням терміну
дії його повноважень. Паспорт серія АЕ № 498678, виданий 19.03.1997 р.
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого пе-
ребував на посаді - 5 років 6 місяців.

3. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Правління Гаркуші Світ-
лани Григорівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Пас-
порт серія АК № 583127, виданий 25.06.1999 р. Саксаганським РВ Криво-
різького  МУ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка у статутно-
му капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 15
років.

4. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Правління  Бекірова
Ельдара Рустемовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повнова-
жень. Паспорт серія МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирським МРВ
УМВС України в Сумській області. Частка у статутному капіталі ПрАТ
"Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

5. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Правління  Маляренко
Анатолія Андрійовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повнова-
жень. Паспорт серія АМ № 854463, виданий 12.04.2002 р. Орджонікідзевс-
ьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка у статутному
капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 8 років.

6. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  Карла Контруса в зв`язку із закінченням терміну дії його пов-
новажень. Паспорт серія Р №2506573 , виданий Magistrat der Stadt Wien
MA62  31.01.2008р. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,7339
%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого перебував на посаді - 8 років.

7. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  Тараненко Сергія Дмитровича в зв`язку із закінченням термі-
ну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ № 209614, виданий 01.02.1996
р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка
у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0,1410 %. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував
на посаді - 16 років.

8. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  Крячко Валерія Олександровича в зв`язку із закінченням тер-
міну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ № 978083, виданий
01.12.1997 р. АНД РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Частка у
статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0,0000%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на
посаді - 16 років.

9. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  юридичної особи Компанія "Нота Бетайлігунген ГмбХ" (Авс-
трія) в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Код за ЄДРПОУ  -
FN364852. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,2223%.

Строк, протягом якого перебував на посаді - 3 роки.
10. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р.

прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради
ПрАТ "Трансмаш"  юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ТАКО" в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Код за
ЄДРПОУ  - 13417240. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш"
48,3090%. Строк, протягом якого перебував на посаді - 16 років.

11. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. обра-
но на посаду Голови Правління - генерального директора заводу Ковален-
ко Ігоря Євгеновича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попе-
реднього складу Правління. Паспорт серія АО 149045, виданий 22.08.2013
р. Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровс-
ькій області. Акціями ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному ка-
піталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обій-
мав протягом останніх п’яти років - Голова Правління ПрАТ "Трансмаш" -
генеральний директор заводу, комерційний директор ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

12. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. Об-
рано на посаду першого заступника Голови Правління  Єременко Анатолія
Івановича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Правління. Паспорт серія АЕ № 498678, виданий 19.03.1997 р.
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Акціями ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному капіталі
ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав
протягом останніх п’яти років - перший заступник Голови Правління - ди-
ректор з виробництва.

13. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу Правління ПрАТ "Трансмаш" Гаркушу Світлану Григорівну
в зв`язку із закінченням терміну дії  повноважень попереднього складу
Правління. Паспорт серія АК № 583127, виданий 25.06.1999 р. Саксаганс-
ьким РВ Криворізького  МУ УМВС України в Дніпропетровській області. Ак-
ціями ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному капіталі ПрАТ
"Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом
останніх п’яти років - головний бухгалтер ПрАТ "Трансмаш", член Правлін-
ня ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

14. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу Правління ПрАТ "Трансмаш"  Бекірова Ельдара Рустемо-
вича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього скла-
ду Правління. Паспорт серія МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирс-
ьким МРВ УМВС України в Сумській області. Акціями ПрАТ "Трансмаш" не
володіє.  Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано
- 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - комерцій-
ний директор ПрАТ "Трансмаш", начальник ВМТЗ ПрАТ "Трансмаш", член
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

15. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу Правління ПрАТ "Трансмаш"  Маляренко Анатолія Андрій-
овича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього скла-
ду Правління. Паспорт серія АМ № 854463, виданий 12.04.2002 р. Орджо-
нікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області. Акціями
ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Тран-
смаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом ос-
танніх п’яти років - начальник планово-економічного відділу ПрАТ "Тран-
смаш", член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРАНСМАШ".

16. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Карла Контруса в
зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наг-
лядової ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014
р. Карла Контруса обрано головою Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".
Паспорт серія Р №2506573 , виданий Magistrat der Stadt Wien MA62
31.01.2008 р. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 3306913 простих
іменних акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,7339 %.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на
який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти ро-
ків - Голова Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".

17. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Тараненко Сергія
Дмитровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від
08.04.2014 р. Тараненко Сергія Дмитровича обрано заступником голови
Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш". Паспорт серія АЕ № 209614, виданий
01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 18846 простих іменних акцій.
Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0,1410 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано - 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - голова Прав-
ління ПАТ "ДнСЗ" - генеральний директор заводу, член Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

18. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Крячко Валерія Олек-
сандровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Паспорт серія АЕ № 978083, виданий 01.12.1997
р. АНД РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій
ПрАТ "Трансмаш" - 1 проста іменна акція. Частка у статутному капіталі
ПрАТ "Трансмаш" 0,0000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав
протягом останніх п’яти років - перший заступник голови Правління ВАТ
"ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, перший заступник голови Прав-
ління ПАТ "ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, член Наглядової ра-
ди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО", член Наглядової
ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

19. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-

рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  юридичну особу Ком-
панію "Нота Бетайлігунген ГмбХ" (Австрія) в зв`язку із закінченням терміну
дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ  -
FN364852. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 3238529 простих імен-
них акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,2223%. Строк,
на який обрано - 3 роки.

20. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  юридичну особу ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАКО" в зв`язку із закінченням термі-
ну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ
- 13417240. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 6458905 простих імен-
них акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 48,3090%. Строк,
на який обрано - 3 роки.

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

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

Голова Правління - генеральний директор заводу  І.Є. Коваленко  

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ  УНІВЕРМАГ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13457132;
3. Місце знаходження емітента: 53213, Україна, Дніпропетровська об-

ласть, м. Нікополь, пр. Трубників, 14;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон/ факс: (05662) 2-

25-51;
5. Електронна поштова адреса емітента: admin@nikopol-tsum.com.ua
6. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Центральний універмаг" ( прото-

кол №19 від 07.04.2014 р.) прийнято рішення про відкликання: 
- голови наглядової ради Половінкіної Ольги Афанасіївни,на посаді пе-

ребувала з 05.04.2011  володіє 0,729% акцій у статутному капіталі емітен-
та;

- члена наглядової ради Скорик Володимира Олексійовича на посаді
перебував з 05.04.2011р. володіє 1,45% акцій у статутному капіталі емітен-
та;

- члена наглядової ради Литвин Ганни Іванівни на посаді перебувала з
05.04.2011р., володіє 0,69% акцій у статутному капіталі емітента;

- голови правління Скорик Валентини Миколаївни на посаді перебува-
ла з 05.04.2011 р., володіє 73,51% акцій у статутному капіталі емітента;

- члена правління Степанової Ніни Петрівни на посаді перебувала з
05.04.2011 р., володіє 1,37% акцій у статутному капіталі емітента;

- члена правління Білоконь Ніни Григорівни на посаді перебувала з
05.04.2011 р., володіє 0,413% акцій у статутному капіталі емітента;

- голови ревізійної комісії Ткач Тамари Григорівни на посаді перебувала
з 05.04.2011 р., володіє 0,489 % акцій у статутному капіталі емітента;

- члена ревізійної комісії Єпанешникової Тамари Йосипівни на посаді
перебувала з 05.04.2011 р., володіє 0,717 % акцій у статутному капіталі
емітента;

- члена ревізійної комісії Шарф Надії Борисівни на посаді перебувала з
05.04.2011 р. володіє 0,139 % акцій у статутному капіталі емітента.

Усі відкликані посадові особи емітента непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини не мають.
Усі відкликані посадові особи не надали згоди на використання паспор-

тних даних.
На цих же зборах прийнято рішення обрати строком на три роки:
- головою наглядової ради Водоп"ян  Олену Георгіївну володіє 0,628%

акцій у статутному капіталі емітента, раніше займана посада продавець
- членом наглядової ради Скорик Володимира Олексійовича володіє

1,45% акцій у статному капіталі емітента, раніше займана посада член наг-
лядової ради ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом наглядової ради Половінкіну Ольгу Афанасіївну володіє
0,729% акцій у статутному капіталі емітента раніше займана посада голо-
ва наглядової ради ПрАТ "Центральний універмаг";

- головою правління Скорик Валентину Миколаївну володіє 73, 51% ак-
цій у статутному капіталі  емітента раніше займана посада голова правлін-
ня ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом правління Степанову Ніну Петрівну володіє 1,37% акцій у стат-
ному капіталі емітента, раніше займана посада заступник голови правлін-
ня ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом правління Білоконь Ніну Григорівну володіє 0,413% акцій у
статутному капіталі емітента, раніше займана посада член правління ПрАТ
"Центральний універмаг";

- головою ревізійної комісії Ткач Тамару Григорівну володіє 0,489% ак-
цій у статутному капіталі емітента, раніше займана посада голова ревізій-
ної комісії ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом ревізійної комісії Єпанешникову Тамару Йосипівну володіє
0,717 % акцій у статутному капіталі емітента, раніше  займана посада член
ревізійної комісії ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом ревізійної комісії Шарф Надію Борисівну володіє 0,139 % ак-
цій у статутному капіталі емітента, раніше займана посада член ревізійної
комісії ПрАТ "Центральний універмаг".

Усі обрані посадові особи емітента непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

Усі обрані посадові особи емітента не надали згоди на використання
паспортних даних.

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

титься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством.

Голова правління Скорик Валентина Миколаївна

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАГIСТРАЛЬ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МАГIСТРАЛЬ";

2. Код за ЄДРПОУ: 05645322;
3. Місцезнаходження: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, м.

Курахове, Промислова зона, 115;
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 783-26-88, (062) 783-26-88;
5. Електронна поштова адреса: magistralplus@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: magistrall.at.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного то-

вариства "Магiстраль", далi за текстом Емiтент, засiдання якої вiдбулося
07.04.2014 року (протокол №3 вiд 07.04.2014р.), виникла особлива iн-
формацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:

- звiльнено з 07.04.2014 року Доманiч Євгена Олександровича (пас-
порт серiї НЕ №471954, виданий Курахiвським МВ Мар'їнського ВР
УМВС України в Донецькiй обл. 12.09.2006 р.), який займав посаду Голо-
ви Наглядової ради, за згодою сторiн у зв'язку з поданою ним заявою.
Посадова особа перебувала на данiй посадi протягом 6 рокiв 8 мiсяцiв (з
06.08.2007 року). Посадова особа має частку в статутному капiталi:
20,7911 %. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не
має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

III. 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
Директор В. Г. Iванов

08.04.2014 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ТРАНСМАШ";

2. Код за ЄДРПОУ: 04832737;
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул.

Молодогвардійська, 17;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 790-98-70, (056) 790-98-71;
5. Електронна поштова адреса: transmash@t-mash.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.t-mash.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень Голови Правління - генераль-
ного директора заводу Коваленко Ігоря Євгеновича в зв`язку із закінченням
терміну дії його повноважень. Паспорт серія АО 149045, виданий
22.08.2013 р. Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніп-
ропетровській області. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого перебував на посаді - 4 роки.

2. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення  повноважень першого заступника Голови
Правління  Єременко Анатолія Івановича в зв`язку із закінченням терміну
дії його повноважень. Паспорт серія АЕ № 498678, виданий 19.03.1997 р.
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого пе-
ребував на посаді - 5 років 6 місяців.

3. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Правління Гаркуші Світ-
лани Григорівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Пас-
порт серія АК № 583127, виданий 25.06.1999 р. Саксаганським РВ Криво-
різького  МУ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка у статутно-
му капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 15
років.

4. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Правління  Бекірова
Ельдара Рустемовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повнова-
жень. Паспорт серія МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирським МРВ
УМВС України в Сумській області. Частка у статутному капіталі ПрАТ
"Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 1 рік.

5. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Правління  Маляренко
Анатолія Андрійовича в зв`язку із закінченням терміну дії його повнова-
жень. Паспорт серія АМ № 854463, виданий 12.04.2002 р. Орджонікідзевс-
ьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка у статутному
капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 8 років.

6. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  Карла Контруса в зв`язку із закінченням терміну дії його пов-
новажень. Паспорт серія Р №2506573 , виданий Magistrat der Stadt Wien
MA62  31.01.2008р. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,7339
%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого перебував на посаді - 8 років.

7. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  Тараненко Сергія Дмитровича в зв`язку із закінченням термі-
ну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ № 209614, виданий 01.02.1996
р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка
у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0,1410 %. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував
на посаді - 16 років.

8. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  Крячко Валерія Олександровича в зв`язку із закінченням тер-
міну дії його повноважень. Паспорт серія АЕ № 978083, виданий
01.12.1997 р. АНД РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Частка у
статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0,0000%. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на
посаді - 16 років.

9. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. прий-
нято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ
"Трансмаш"  юридичної особи Компанія "Нота Бетайлігунген ГмбХ" (Авс-
трія) в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Код за ЄДРПОУ  -
FN364852. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,2223%.

Строк, протягом якого перебував на посаді - 3 роки.
10. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р.

прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради
ПрАТ "Трансмаш"  юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ТАКО" в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Код за
ЄДРПОУ  - 13417240. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш"
48,3090%. Строк, протягом якого перебував на посаді - 16 років.

11. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. обра-
но на посаду Голови Правління - генерального директора заводу Ковален-
ко Ігоря Євгеновича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попе-
реднього складу Правління. Паспорт серія АО 149045, виданий 22.08.2013
р. Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровс-
ькій області. Акціями ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному ка-
піталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обій-
мав протягом останніх п’яти років - Голова Правління ПрАТ "Трансмаш" -
генеральний директор заводу, комерційний директор ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

12. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. Об-
рано на посаду першого заступника Голови Правління  Єременко Анатолія
Івановича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Правління. Паспорт серія АЕ № 498678, виданий 19.03.1997 р.
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Акціями ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному капіталі
ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав
протягом останніх п’яти років - перший заступник Голови Правління - ди-
ректор з виробництва.

13. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу Правління ПрАТ "Трансмаш" Гаркушу Світлану Григорівну
в зв`язку із закінченням терміну дії  повноважень попереднього складу
Правління. Паспорт серія АК № 583127, виданий 25.06.1999 р. Саксаганс-
ьким РВ Криворізького  МУ УМВС України в Дніпропетровській області. Ак-
ціями ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному капіталі ПрАТ
"Трансмаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом
останніх п’яти років - головний бухгалтер ПрАТ "Трансмаш", член Правлін-
ня ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

14. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу Правління ПрАТ "Трансмаш"  Бекірова Ельдара Рустемо-
вича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього скла-
ду Правління. Паспорт серія МА № 626626, виданий 14.04.1999 р. Охтирс-
ьким МРВ УМВС України в Сумській області. Акціями ПрАТ "Трансмаш" не
володіє.  Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0 %. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано
- 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - комерцій-
ний директор ПрАТ "Трансмаш", начальник ВМТЗ ПрАТ "Трансмаш", член
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

15. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу Правління ПрАТ "Трансмаш"  Маляренко Анатолія Андрій-
овича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього скла-
ду Правління. Паспорт серія АМ № 854463, виданий 12.04.2002 р. Орджо-
нікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області. Акціями
ПрАТ "Трансмаш" не володіє. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Тран-
смаш" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом ос-
танніх п’яти років - начальник планово-економічного відділу ПрАТ "Тран-
смаш", член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРАНСМАШ".

16. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Карла Контруса в
зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наг-
лядової ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014
р. Карла Контруса обрано головою Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".
Паспорт серія Р №2506573 , виданий Magistrat der Stadt Wien MA62
31.01.2008 р. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 3306913 простих
іменних акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,7339 %.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на
який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти ро-
ків - Голова Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш".

17. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Тараненко Сергія
Дмитровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" від
08.04.2014 р. Тараненко Сергія Дмитровича обрано заступником голови
Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш". Паспорт серія АЕ № 209614, виданий
01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській об-
ласті. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 18846 простих іменних акцій.
Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 0,1410 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано - 3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - голова Прав-
ління ПАТ "ДнСЗ" - генеральний директор заводу, член Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

18. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Крячко Валерія Олек-
сандровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Паспорт серія АЕ № 978083, виданий 01.12.1997
р. АНД РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій
ПрАТ "Трансмаш" - 1 проста іменна акція. Частка у статутному капіталі
ПрАТ "Трансмаш" 0,0000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав
протягом останніх п’яти років - перший заступник голови Правління ВАТ
"ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, перший заступник голови Прав-
ління ПАТ "ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, член Наглядової ра-
ди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО", член Наглядової
ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

19. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-

рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  юридичну особу Ком-
панію "Нота Бетайлігунген ГмбХ" (Австрія) в зв`язку із закінченням терміну
дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ  -
FN364852. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 3238529 простих імен-
них акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 24,2223%. Строк,
на який обрано - 3 роки.

20. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. об-
рано до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  юридичну особу ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАКО" в зв`язку із закінченням термі-
ну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код за ЄДРПОУ
- 13417240. Розмір пакета акцій ПрАТ "Трансмаш" - 6458905 простих імен-
них акцій. Частка у статутному капіталі ПрАТ "Трансмаш" 48,3090%. Строк,
на який обрано - 3 роки.

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

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

Голова Правління - генеральний директор заводу  І.Є. Коваленко  

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ  УНІВЕРМАГ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 13457132;
3. Місце знаходження емітента: 53213, Україна, Дніпропетровська об-

ласть, м. Нікополь, пр. Трубників, 14;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон/ факс: (05662) 2-

25-51;
5. Електронна поштова адреса емітента: admin@nikopol-tsum.com.ua
6. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Центральний універмаг" ( прото-

кол №19 від 07.04.2014 р.) прийнято рішення про відкликання: 
- голови наглядової ради Половінкіної Ольги Афанасіївни,на посаді пе-

ребувала з 05.04.2011  володіє 0,729% акцій у статутному капіталі емітен-
та;

- члена наглядової ради Скорик Володимира Олексійовича на посаді
перебував з 05.04.2011р. володіє 1,45% акцій у статутному капіталі емітен-
та;

- члена наглядової ради Литвин Ганни Іванівни на посаді перебувала з
05.04.2011р., володіє 0,69% акцій у статутному капіталі емітента;

- голови правління Скорик Валентини Миколаївни на посаді перебува-
ла з 05.04.2011 р., володіє 73,51% акцій у статутному капіталі емітента;

- члена правління Степанової Ніни Петрівни на посаді перебувала з
05.04.2011 р., володіє 1,37% акцій у статутному капіталі емітента;

- члена правління Білоконь Ніни Григорівни на посаді перебувала з
05.04.2011 р., володіє 0,413% акцій у статутному капіталі емітента;

- голови ревізійної комісії Ткач Тамари Григорівни на посаді перебувала
з 05.04.2011 р., володіє 0,489 % акцій у статутному капіталі емітента;

- члена ревізійної комісії Єпанешникової Тамари Йосипівни на посаді
перебувала з 05.04.2011 р., володіє 0,717 % акцій у статутному капіталі
емітента;

- члена ревізійної комісії Шарф Надії Борисівни на посаді перебувала з
05.04.2011 р. володіє 0,139 % акцій у статутному капіталі емітента.

Усі відкликані посадові особи емітента непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини не мають.
Усі відкликані посадові особи не надали згоди на використання паспор-

тних даних.
На цих же зборах прийнято рішення обрати строком на три роки:
- головою наглядової ради Водоп"ян  Олену Георгіївну володіє 0,628%

акцій у статутному капіталі емітента, раніше займана посада продавець
- членом наглядової ради Скорик Володимира Олексійовича володіє

1,45% акцій у статному капіталі емітента, раніше займана посада член наг-
лядової ради ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом наглядової ради Половінкіну Ольгу Афанасіївну володіє
0,729% акцій у статутному капіталі емітента раніше займана посада голо-
ва наглядової ради ПрАТ "Центральний універмаг";

- головою правління Скорик Валентину Миколаївну володіє 73, 51% ак-
цій у статутному капіталі  емітента раніше займана посада голова правлін-
ня ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом правління Степанову Ніну Петрівну володіє 1,37% акцій у стат-
ному капіталі емітента, раніше займана посада заступник голови правлін-
ня ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом правління Білоконь Ніну Григорівну володіє 0,413% акцій у
статутному капіталі емітента, раніше займана посада член правління ПрАТ
"Центральний універмаг";

- головою ревізійної комісії Ткач Тамару Григорівну володіє 0,489% ак-
цій у статутному капіталі емітента, раніше займана посада голова ревізій-
ної комісії ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом ревізійної комісії Єпанешникову Тамару Йосипівну володіє
0,717 % акцій у статутному капіталі емітента, раніше  займана посада член
ревізійної комісії ПрАТ "Центральний універмаг";

- членом ревізійної комісії Шарф Надію Борисівну володіє 0,139 % ак-
цій у статутному капіталі емітента, раніше займана посада член ревізійної
комісії ПрАТ "Центральний універмаг".

Усі обрані посадові особи емітента непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

Усі обрані посадові особи емітента не надали згоди на використання
паспортних даних.

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

титься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством.

Голова правління Скорик Валентина Миколаївна

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАГIСТРАЛЬ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МАГIСТРАЛЬ";

2. Код за ЄДРПОУ: 05645322;
3. Місцезнаходження: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, м.

Курахове, Промислова зона, 115;
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 783-26-88, (062) 783-26-88;
5. Електронна поштова адреса: magistralplus@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: magistrall.at.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного то-

вариства "Магiстраль", далi за текстом Емiтент, засiдання якої вiдбулося
07.04.2014 року (протокол №3 вiд 07.04.2014р.), виникла особлива iн-
формацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме:

- звiльнено з 07.04.2014 року Доманiч Євгена Олександровича (пас-
порт серiї НЕ №471954, виданий Курахiвським МВ Мар'їнського ВР
УМВС України в Донецькiй обл. 12.09.2006 р.), який займав посаду Голо-
ви Наглядової ради, за згодою сторiн у зв'язку з поданою ним заявою.
Посадова особа перебувала на данiй посадi протягом 6 рокiв 8 мiсяцiв (з
06.08.2007 року). Посадова особа має частку в статутному капiталi:
20,7911 %. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не
має. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

III. 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
Директор В. Г. Iванов

08.04.2014 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69, 10 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

30

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОМЕТА", код за ЄДРПОУ 05825863
(місцезнаходження 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,
вулиця Леоніда Бородича, будинок 15, офіс 113) повідомляє про прове-
дення позачергових зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2014
року о 11.00. за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бороди-
ча, будинок 15, офіс 113. Дата, на яку складається перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах -  "22" квітня 2014 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його

нової редакції.
Реєстрація учасників зборів з 10.30. до 10.55. в день проведення

зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціоне-
рів - паспорт і належним чином оформлене доручення. З документами
з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві
за адресою: 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця
Леоніда Бородича, будинок 15, офіс 113, по робочих днях з 9.00 до
15.00 та до початку загальних зборів у день їх проведення. Відповідаль-
на особа за ознайомлення з документами зборів - Голова ліквідаційної
комісії. Телефон для довідок (067) 868-02-22. Акціонери не мають пра-
ва вносити пропозиції до порядку денного зборів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ емітента: 33516488; місцезнаходження: 49094, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський
код, телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса:
kb_transporter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації transpor-
ter.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

"ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 07.04.2014р. від де-
позитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий  пере-
лік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніпропетровськ,
вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) стано-
вив 23,3724% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ "Ріал Істейт Інвес-
тмент"  становить  0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника  ак-
цій Товариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бонд"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
37900479) складав 13,2376% голосуючих акцій Товариства. З урахуван-
ням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД" становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет влас-
ника  акцій Товариства Приватного акціонерного товариства Компанія з
управління активами  "Академія Інвестментс" (49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 32836032) складав 9,6234% голосу-
ючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет
простих іменних акцій ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" складає  4 811
675 (чотири мільйони вісімсот одинадцять тисяч шістсот сімдесят п'ять)
штук, що   становить 10,9094% голосуючих акцій Товариства. Пакет влас-
ника  акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "Тера-Інвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
34497058) складав 7,6194% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням
придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "Тера-Ін-
вест" складає  11 609 730 (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч
сімсот тридцять) штук, що   становить 23,2195% голосуючих акцій Това-
риства. Пакет власника  акцій Товариства Публічного акціонерного това-
риства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвести-
ційний фонд "Форвард" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30,
код за ЄДРПОУ 38903109) складав 0% голосуючих акцій Товариства. З
урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій
ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард" складає  5 860 772 (п'ять мільйонів вісімсот шіс-
тдесят тисяч сімсот сімдесят дві) штуки, що становить 11,7215% голосу-
ючих акцій Товариства.

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

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

Директор  ПАТ "КБ  "Транспортер"Руденко Т.М. 08.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Сучасні кредитні тех-
нології" (далі - Товариство)  від 07.04.2014 р. прийнято наступні рішення:
1. У зв'язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Гуржий
Н.А. про дострокове припинення її повноважень, як члена Наглядової ра-
ди Товариства,  припинити повноваження Наглядової ради Товариства у
попередньому складі: Член (Голова) Наглядової ради  Рудоквас Юлія
Анатоліївна (паспорт АЕ336181, виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньодніп-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебува-
ла на даній посаді з 28.03.2013 р. (1 рік); Член Наглядової ради - Підва-
люк Ольга Вікторівна (паспорт МЕ 272975, виданий 11.04.2003 р. Амур-
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській облас-
ті). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013 р. (1 рік); Член Наглядової
ради  Гуржий Наталія Анатоліївна (паспорт АЕ361146, виданий Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.08.1996
р.). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013 р. (1 рік);  2. Обрати строком
на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох
осіб: Член Наглядової ради - Рудоквас Юлія Анатоліївна (паспорт
АЕ336181, виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом 5 років  обіймає по-
саду начальника юридичного відділу ПАТ "ФБ "Перспектива". Відповідно
до Протоколу засідання Наглядової Ради від 07.04.2014 р. Рудоквас Ю.А.
обрано Головою Наглядової ради на строк дії повноважень НР. Член Наг-
лядової ради - Крюкова Юлія Ярославівна (паспорт ЕА 699269, виданий
28.12.1999 р.  Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області).
Протягом 5 років  обіймала  посади технічного помічника директора ТОВ
"ІБК "Васка", спеціаліста  з продажу ДП "Бліц" ТОВ "Інком-Україна", спеці-
аліста з продажу ДП "Акцепт" ТОВ "Інком-Україна", менеджер з продажу
ДП "Веста" ТОВ "Інком-Україна", секретаря організаційного відділу Асоці-
ації "УФТ". Член Наглядової ради Королькевич Юлія Вікторівна (паспорт
АМ001576, виданий 23.08.2000 р. Павлоградським МВ УМВС України в
Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади ін-
женера по застосуванню комп'ютерів ТОВ "Комп'ютерні та інформаційні
технології, менеджера по маркетингу ВАТ "Продмаш",  агента митного
оформлення вантажів та товарів ТОВ "Транс-Логістік Плюс", фахівця цен-
тру сертифікації ключів, адміністратора реєстрації Центру сертифікації
ключів ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". 3. У зв'язку із закінченням
терміну повноважень Ревізора Товариства Філіпської Олени Вікторівни
(паспорт АЕ370919, виданий 29.11.1996 р. 1 ВМ Павлоградського МВ
УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ре-
візора Товариства Філіпської О.В. Перебувала на даній посаді 3 роки. 4.
Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва та у зв'язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Това-
риства строком на три роки Підгорну Вікторію Віталіївну (паспорт
АН064617, виданий 09.10.2002 р. Індустріальним РВ УМВС України в
Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади
економіста сектору операційного супроводження відділу операційного
супроводження АКБ "БАЗИС", економіста фінансового відділу ПАТ "ФБ
"Перспектива". Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

Директор ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" -
Рибальченко Л.В. 08.04.2014  

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства "Хіммет" (далі - Товариство)  від
07.04.2014р. прийнято наступні рішення: 1. У зв'язку із поданням заяви
члена Наглядової ради Товариства Пашкової Л.Л. про дострокове припи-
нення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства,  припинити
повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член
(Голова) Наглядової ради Пашкова Людмила Леонідівна (паспорт
АК335016, виданий 27.08.1998р. Самарським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 2 роки; Член Наг-
лядової ради - Жовненко Наталія Анатоліївна (паспорт АМ800294, вида-
ний 25.06.2002р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області). Перебувала на даній посаді 2 роки; Член Наглядової ради  Жу-
равель Ганна Сергіївна (паспорт АН567376, виданий Ленінським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 25.12.2006р.). Перебувала на
даній посаді 2 роки;  2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Това-
риства в новому складі в кількості трьох осіб: Член Наглядової ради -
Шайкін Денис Сергійович (паспорт АН353684, виданий 31.03.2005р.
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області). Протягом діяльності обіймав посаду інженера-програміста ТОВ
"БІТ ПРОДАКШН". Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради
від 07.04.2014р. Шайкіна Д.С. обрано Головою Наглядової ради на строк
дії повноважень НР. Член Наглядової ради - Мілюшко Олександра Едуар-
дівна (паспорт АН410066, виданий 05.08.2005р.  Індустріальним РВ
УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом 5 років  обіймала
посади бухгалтера ТОВ "Система Трейдінг", бухгалтера ПрАТ "ЮК "Пра-
возахист Інвест", фахівця ТОВ "Центральний Брокер". Член Наглядової
ради Ващенко Олексій Олексійович (паспорт АЕ001925, виданий
07.10.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади головно-
го економіста ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", економіста відділу з органі-
зації торгівлі на ринку цінних паперів ПАТ "ФБ "Перспектива", заступник
директора ТБ "Перспектива-Коммодіті". 3. У зв'язку із закінченням термі-
ну повноважень Ревізора Товариства Бондаренко Олега Володимирови-
ча (паспорт АЕ608452, виданий 04.06.1997 р. Красногвардійським РВ
УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ре-
візора Товариства Бондаренко О.В. Перебував на даній посаді 3 роки. 4.
Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва та у зв'язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Това-
риства строком на три роки Бондаренко Олега Володимировича (паспорт
АЕ608452, виданий 04.06.1997р. Красногвардійським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймав посади
провідного інженере, директора ТОВ "БІТ ПРОДАКШН". Всі вказані вище
особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет"   Пашковська О.М. 08.04.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГА-
ЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2013 рік
1. Основні відомості про емітента

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Магазин
№100 "Привокзальний";

Код за ЄДРПОУ: 13465344;
Місцезнаходження: 49038, м.Дніпропетровськ, площа Петровського, 2;
Телефон/ факс: (056) 765-69-94;
Електрона поштова адреса: info@mag100.com.ua;
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2014 р.
Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено річну інформа-

цію: mag100.com.ua;
Відомості про аудиторську фірму, якою проведений аудит фінансової

звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"Аудит-Дніпроконсульт",  код за ЄДРПОУ 24600006.

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

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

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

Директор ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" Самарська В.В. 

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                       77,1 89.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)             26,1 30,9
Довгострокові фінансові інвестиції                        - -
Виробничі запаси                                                  - -
Сумарна дебіторська заборгованість                     44,3 30
Грошові кошти та їх еквіваленти                            6,7 27,6
Власний капітал                                                    64 86,4
Статутний капітал                                                 102,5 102,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Довгострокові зобов’язання і забезпечення           - -
Поточні зобов’язання і забезпечення                     13,1 2,6
Чистий прибуток (збиток) -22,4 2,4
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОМЕТА", код за ЄДРПОУ 05825863
(місцезнаходження 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,
вулиця Леоніда Бородича, будинок 15, офіс 113) повідомляє про прове-
дення позачергових зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2014
року о 11.00. за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бороди-
ча, будинок 15, офіс 113. Дата, на яку складається перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах -  "22" квітня 2014 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його

нової редакції.
Реєстрація учасників зборів з 10.30. до 10.55. в день проведення

зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціоне-
рів - паспорт і належним чином оформлене доручення. З документами
з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у товаристві
за адресою: 50086, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця
Леоніда Бородича, будинок 15, офіс 113, по робочих днях з 9.00 до
15.00 та до початку загальних зборів у день їх проведення. Відповідаль-
на особа за ознайомлення з документами зборів - Голова ліквідаційної
комісії. Телефон для довідок (067) 868-02-22. Акціонери не мають пра-
ва вносити пропозиції до порядку денного зборів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ТРАНСПОРТЕР"

код за ЄДРПОУ емітента: 33516488; місцезнаходження: 49094, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, міжміський
код, телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса:
kb_transporter@academy.in.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації transpor-
ter.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну влас-
ників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

"ТРАНСПОРТЕР" (далі - Товариство) повідомляє, що 07.04.2014р. від де-
позитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отриманий  пере-
лік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніпропетровськ,
вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) стано-
вив 23,3724% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ "Ріал Істейт Інвес-
тмент"  становить  0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника  ак-
цій Товариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бонд"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
37900479) складав 13,2376% голосуючих акцій Товариства. З урахуван-
ням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД" становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет влас-
ника  акцій Товариства Приватного акціонерного товариства Компанія з
управління активами  "Академія Інвестментс" (49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 32836032) складав 9,6234% голосу-
ючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет
простих іменних акцій ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" складає  4 811
675 (чотири мільйони вісімсот одинадцять тисяч шістсот сімдесят п'ять)
штук, що   становить 10,9094% голосуючих акцій Товариства. Пакет влас-
ника  акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "Тера-Інвест"
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ
34497058) складав 7,6194% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням
придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "Тера-Ін-
вест" складає  11 609 730 (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч
сімсот тридцять) штук, що   становить 23,2195% голосуючих акцій Това-
риства. Пакет власника  акцій Товариства Публічного акціонерного това-
риства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвести-
ційний фонд "Форвард" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30,
код за ЄДРПОУ 38903109) складав 0% голосуючих акцій Товариства. З
урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій
ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард" складає  5 860 772 (п'ять мільйонів вісімсот шіс-
тдесят тисяч сімсот сімдесят дві) штуки, що становить 11,7215% голосу-
ючих акцій Товариства.

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

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

Директор  ПАТ "КБ  "Транспортер"Руденко Т.М. 08.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Сучасні кредитні тех-
нології" (далі - Товариство)  від 07.04.2014 р. прийнято наступні рішення:
1. У зв'язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Гуржий
Н.А. про дострокове припинення її повноважень, як члена Наглядової ра-
ди Товариства,  припинити повноваження Наглядової ради Товариства у
попередньому складі: Член (Голова) Наглядової ради  Рудоквас Юлія
Анатоліївна (паспорт АЕ336181, виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньодніп-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебува-
ла на даній посаді з 28.03.2013 р. (1 рік); Член Наглядової ради - Підва-
люк Ольга Вікторівна (паспорт МЕ 272975, виданий 11.04.2003 р. Амур-
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській облас-
ті). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013 р. (1 рік); Член Наглядової
ради  Гуржий Наталія Анатоліївна (паспорт АЕ361146, виданий Бабуш-
кінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.08.1996
р.). Перебувала на даній посаді з 28.03.2013 р. (1 рік);  2. Обрати строком
на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох
осіб: Член Наглядової ради - Рудоквас Юлія Анатоліївна (паспорт
АЕ336181, виданий 12.07.1996 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом 5 років  обіймає по-
саду начальника юридичного відділу ПАТ "ФБ "Перспектива". Відповідно
до Протоколу засідання Наглядової Ради від 07.04.2014 р. Рудоквас Ю.А.
обрано Головою Наглядової ради на строк дії повноважень НР. Член Наг-
лядової ради - Крюкова Юлія Ярославівна (паспорт ЕА 699269, виданий
28.12.1999 р.  Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області).
Протягом 5 років  обіймала  посади технічного помічника директора ТОВ
"ІБК "Васка", спеціаліста  з продажу ДП "Бліц" ТОВ "Інком-Україна", спеці-
аліста з продажу ДП "Акцепт" ТОВ "Інком-Україна", менеджер з продажу
ДП "Веста" ТОВ "Інком-Україна", секретаря організаційного відділу Асоці-
ації "УФТ". Член Наглядової ради Королькевич Юлія Вікторівна (паспорт
АМ001576, виданий 23.08.2000 р. Павлоградським МВ УМВС України в
Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади ін-
женера по застосуванню комп'ютерів ТОВ "Комп'ютерні та інформаційні
технології, менеджера по маркетингу ВАТ "Продмаш",  агента митного
оформлення вантажів та товарів ТОВ "Транс-Логістік Плюс", фахівця цен-
тру сертифікації ключів, адміністратора реєстрації Центру сертифікації
ключів ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". 3. У зв'язку із закінченням
терміну повноважень Ревізора Товариства Філіпської Олени Вікторівни
(паспорт АЕ370919, виданий 29.11.1996 р. 1 ВМ Павлоградського МВ
УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ре-
візора Товариства Філіпської О.В. Перебувала на даній посаді 3 роки. 4.
Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва та у зв'язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Това-
риства строком на три роки Підгорну Вікторію Віталіївну (паспорт
АН064617, виданий 09.10.2002 р. Індустріальним РВ УМВС України в
Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади
економіста сектору операційного супроводження відділу операційного
супроводження АКБ "БАЗИС", економіста фінансового відділу ПАТ "ФБ
"Перспектива". Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

Директор ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" -
Рибальченко Л.В. 08.04.2014  

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента

2. Текст повідомлення
Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публіч-

ного акціонерного товариства "Хіммет" (далі - Товариство)  від
07.04.2014р. прийнято наступні рішення: 1. У зв'язку із поданням заяви
члена Наглядової ради Товариства Пашкової Л.Л. про дострокове припи-
нення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства,  припинити
повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член
(Голова) Наглядової ради Пашкова Людмила Леонідівна (паспорт
АК335016, виданий 27.08.1998р. Самарським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 2 роки; Член Наг-
лядової ради - Жовненко Наталія Анатоліївна (паспорт АМ800294, вида-
ний 25.06.2002р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області). Перебувала на даній посаді 2 роки; Член Наглядової ради  Жу-
равель Ганна Сергіївна (паспорт АН567376, виданий Ленінським РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській області 25.12.2006р.). Перебувала на
даній посаді 2 роки;  2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Това-
риства в новому складі в кількості трьох осіб: Член Наглядової ради -
Шайкін Денис Сергійович (паспорт АН353684, виданий 31.03.2005р.
Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
області). Протягом діяльності обіймав посаду інженера-програміста ТОВ
"БІТ ПРОДАКШН". Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради
від 07.04.2014р. Шайкіна Д.С. обрано Головою Наглядової ради на строк
дії повноважень НР. Член Наглядової ради - Мілюшко Олександра Едуар-
дівна (паспорт АН410066, виданий 05.08.2005р.  Індустріальним РВ
УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом 5 років  обіймала
посади бухгалтера ТОВ "Система Трейдінг", бухгалтера ПрАТ "ЮК "Пра-
возахист Інвест", фахівця ТОВ "Центральний Брокер". Член Наглядової
ради Ващенко Олексій Олексійович (паспорт АЕ001925, виданий
07.10.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади головно-
го економіста ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", економіста відділу з органі-
зації торгівлі на ринку цінних паперів ПАТ "ФБ "Перспектива", заступник
директора ТБ "Перспектива-Коммодіті". 3. У зв'язку із закінченням термі-
ну повноважень Ревізора Товариства Бондаренко Олега Володимирови-
ча (паспорт АЕ608452, виданий 04.06.1997 р. Красногвардійським РВ
УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ре-
візора Товариства Бондаренко О.В. Перебував на даній посаді 3 роки. 4.
Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва та у зв'язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Това-
риства строком на три роки Бондаренко Олега Володимировича (паспорт
АЕ608452, виданий 04.06.1997р. Красногвардійським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймав посади
провідного інженере, директора ТОВ "БІТ ПРОДАКШН". Всі вказані вище
особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет"   Пашковська О.М. 08.04.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГА-
ЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2013 рік
1. Основні відомості про емітента

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Магазин
№100 "Привокзальний";

Код за ЄДРПОУ: 13465344;
Місцезнаходження: 49038, м.Дніпропетровськ, площа Петровського, 2;
Телефон/ факс: (056) 765-69-94;
Електрона поштова адреса: info@mag100.com.ua;
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2014 р.
Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено річну інформа-

цію: mag100.com.ua;
Відомості про аудиторську фірму, якою проведений аудит фінансової

звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"Аудит-Дніпроконсульт",  код за ЄДРПОУ 24600006.

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

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

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

Директор ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" Самарська В.В. 

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів                                                       77,1 89.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)             26,1 30,9
Довгострокові фінансові інвестиції                        - -
Виробничі запаси                                                  - -
Сумарна дебіторська заборгованість                     44,3 30
Грошові кошти та їх еквіваленти                            6,7 27,6
Власний капітал                                                    64 86,4
Статутний капітал                                                 102,5 102,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Довгострокові зобов’язання і забезпечення           - -
Поточні зобов’язання і забезпечення                     13,1 2,6
Чистий прибуток (збиток) -22,4 2,4

приватне аКцIонерне товариСтво 
“КонЗаС” 
річна інформація 

емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "КОНЗАС" , 14364778, 
СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 275, М.КИЇВ, 
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 03084, Україна, 
044-259-17-25

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

10.04.2014

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

14364778.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Аудиторська фірма 
"Євроаудит", 30437318

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 46541 50882
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36522,3 41404
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 1944
Сумарна дебіторська заборгованість 9888,5 6329
Грошові кошти та їх еквіваленти 128,9 36
Власний капітал -28748,7 -28758
Статутний капітал 30 30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -28778,7 -28788
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 74634,6 79600
Поточні зобов'язання і забезпечення 655,1 40
Чистий прибуток (збиток) 9,3 60

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   
(044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69, 10 квітня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«КонЗаС»

річна інформація емітента 
за 2012 рік

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КОНЗАС" 

2. Код за ЄДРПОУ 
емітента

14364778

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

14364778.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГА-
ЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Магазин
№100 "Привокзальний";

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 13465344;
Місцезнаходження: 49038, м.Дніпропетровськ, площа Петровського, 2;
Телефон/ факс: (056) 765-69-94;
Електрона поштова адреса: info@mag100.com.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: mag100.com.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб
2. Текст повідомлення

На дату проведення річних загальних зборів які відбулись 07.04.2014
року, припинили повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, наступ-
ні посадові особи Товариства: 

Голова наглядової ради Мартиновський Валерій Павлович (посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 5% акцій
емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Перебував на посаді з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Член наглядової ради ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180. Во-
лодіє 50% акцій емітента. Представник в наглядовій раді Мележик Люд-
мила Михайлiвна - директор товариства (зазначена особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Здійснювала
представництво в період з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Член наглядової ради Мiрошниченко Вiктор Вiкторович (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 20,5297% ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Перебував на посаді з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Ревiзор Климовська Тетяна Валерiївна (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на
посаді з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 07.04.2014 року (прото-
кол №б/н від 07.04.2014 року) обрано наступних посадових осіб:

Членів наглядової ради Товариства - з терміном перебування на поса-
ді 1 рік, але не менше ніж до чергових (річних) загальних зборів, згідно до
вимог статуту: 

Юридична особа-власник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180,
володіє 50% акцій емітента. Юридична особа-власник  призначила свого
представника в наглядову раду: Мележик Людмила Михайлiвна - дирек-
тор товариства (зазначена особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Акціями емітента не володіє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має; 

Мiрошниченко Вiктор Вiкторович, (посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних). Володіє 20,5297% акцій емітента, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня по-
сада - член наглядової ради емітента;

Мартиновський Валерій Павлович (посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних). Володіє 5% акцій емітента, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на посаду
голови наглядової ради (протокол засідання наглядової ради №б/н від
07.04.2014 року). Попередня посада - голова наглядової ради емітента.

Ревізора Товариства - з терміном перебування на посаді 1 рік, але не
менше ніж до чергових (річних) загальних зборів, згідно до вимог статуту: 

Климовська Тетяна Валерiївна (посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -
ревізор емітента. 

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

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

Директор ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" Самарська В.В. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА
"ДНІПРООБЛОПТТОРГ";

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993;
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпропет-

ровськ, Жовтневий район, просп. Праці, б. 9; 
4. Міжміський код, телефон та факс тел./факс: (0562) 31-07-51;
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Ві-

домості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В приватному акціонерному товаристві "Товарно-сировинна фірма
"Дніпрооблоптторг" (ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг") згідно рішення за-
гальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 08.04.2014 року) відбулися
наступні зміни у складі посадових осіб:

1) Подовжено термін повноважень на три роки Голови Наглядової ра-
ди Ілашку Олександра Петровича (паспорт: АЕ № 442881, виданий Жов-
тневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 28.10.1996 р.).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка
в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. На протязі ос-
танніх п'яти років Ілашку О.П. обіймав цю ж посаду.

2) Подовжено термін повноважень на три роки члена Наглядової ради
Кіптика Руслана Вікторовича (паспорт: АЕ № 255323, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.04.1996 р.). Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в ста-
тутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. На протязі останніх
п'яти років Кіптик Р.В. обіймав цю ж посаду.

3) Подовжено термін повноважень на три роки Ревізора Бунчука Воло-
димира Степановича (паспорт: АК № 684766, виданий Індустріальним РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 06.12.1999 р.). Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному
капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. Протягом останніх п'яти ро-
ків: до 22.06.2011 року Бунчук В.С. обіймав посаду Голови Ревізійної комі-
сії ВАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг", 22.06.2011 року обраний Ревізором
ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг".

Згідно рішення Наглядової ради ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"
(протокол від 08.04.2014 року) припинені повноваження Генерального ди-
ректора Богоявленської Лариси Григорівни (паспорт серія АЕ № 453741,
виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
04.01.1997 р.) в зв'язку з закінченням строку повноважень та обрано на
цю ж посаду без обмеження строку повноважень (безстроково). Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в ста-
тутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. Протягом останніх
п'яти років: до 22.06.2011 року Богоявленська Л.Г. обіймала посаду Голо-
ви Правління ВАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг", 22.06.2011 року обрана Гене-
ральним директором ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг". 

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:
Генеральний директор  Л .Г. Богоявленська 

08.04.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТАКО";

2. Код за ЄДРПОУ: 13417240;
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул.

Білостоцького, 108-а;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 34-80-60, (0562) 34-80-44
5. Електронна поштова адреса: tako@optima.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 57499.ua.all.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень Генерального директора Сатуновс-
ького Вячеслава Михайловича в зв`язку із закінченням терміну дії його
повноважень. Паспорт серія АК № 037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ
ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Частка у статутному капіталі
ПрАТ "ТАКО" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 11 років.

2. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ "ТА-
КО"  Тараненко Ірини Вікторівни в зв`язку із закінченням терміну дії її пов-
новажень. Паспорт серія АЕ № 209617, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка у статутному
капіталі ПрАТ "ТАКО" 4,6000%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 11 ро-
ків.

3. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ТА-
КО"  Крячко Валерія Олександровича в зв`язку із закінченням терміну дії й-
ого повноважень. Паспорт серія АЕ № 978083, виданий 01.12.1997 р. АНД
РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області.  Частка у статутному капіталі
ПрАТ "ТАКО" 0,2000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 9 років.

4. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ТА-
КО"  Усаткіної Ірини Григорівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повно-
важень. Паспорт серія АК № 572068, виданий 25.06.1999 р. Індустріаль-
ним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.  Частка у статут-
ному капіталі ПрАТ "ТАКО" 3,4000 %. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 9
років.

5. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ТАКО"  Єлисеєвої
Світлани Павлівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Пас-
порт серія АК № 394202, виданий 26.11.1998 р. Амур-Нижньодніпровським
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.  Частка у статутному
капіталі ПрАТ "ТАКО" 13,0000 %. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 3 ро-
ки.

6. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. обрано на
посаду Генерального директора Сатуновського Вячеслава Михайловича в
зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього Генерально-
го директора. Паспорт серія АК № 037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ
ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Акціями ПрАТ "ТАКО" не володіє.
Частка у статутному капіталі ПрАТ "ТАКО" 0 %. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші
посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - Генеральний директор
ПрАТ "ТАКО".

7. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. обрано до
складу  Наглядової ради ПрАТ "ТАКО"  Тараненко Ірину Вікторівну в зв`яз-
ку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової
ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. Таранен-
ко Ірину Вікторівну обрано головою Наглядової ради ПрАТ "ТАКО". Пас-
порт серія АЕ № 209617, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій ПрАТ "ТАКО" - 23
простих іменних акції. Частка у статутному капіталі ПрАТ "ТАКО" 4,6000%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на
який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти ро-
ків - голова Спостережної (Наглядової) ради (ЗАТ (ПрАТ) "ТАКО"), член
Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ", член Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ", член
Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".

8. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. обра-
но до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Крячко Валерія Олексан-
дровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від
08.04.2014 р. Крячко Валерія Олександровича обрано заступником голови
Наглядової ради ПрАТ "ТАКО". Паспорт серія АЕ № 978083, виданий
01.12.1997 р. АНД РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Розмір па-
кета акцій ПрАТ "ТАКО" - 1 проста іменна акція. Частка у статутному капі-
талі ПрАТ "ТАКО" 0,2000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав
протягом останніх п’яти років - перший заступник голови Правління ВАТ
"ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, перший заступник голови Прав-
ління ПАТ "ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, член Наглядової ра-
ди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО", член Наглядо-
вої ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

9. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. обрано до
складу  Наглядової ради ПрАТ "ТАКО"  Усаткіну Ірину Григорівну в зв`язку
із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової
ради. Паспорт серія АК № 572068, виданий 25.06.1999 р. Індустріальним
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій
ПрАТ "ТАКО" - 17 простих іменних акції. Частка у статутному капіталі ПрАТ
"ТАКО" 3,4000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом
останніх п’яти років - головний бухгалтер ПрАТ "ТАКО", член Наглядової
ради ПрАТ "ТАКО".

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

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

2. Генеральний директор заводу  В. М. Сатуновський 09.04.2014 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГА-
ЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Магазин
№100 "Привокзальний";

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство;
Код за ЄДРПОУ: 13465344;
Місцезнаходження: 49038, м.Дніпропетровськ, площа Петровського, 2;
Телефон/ факс: (056) 765-69-94;
Електрона поштова адреса: info@mag100.com.ua;
Адреса сторінки в мережі інтернет: mag100.com.ua;
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб
2. Текст повідомлення

На дату проведення річних загальних зборів які відбулись 07.04.2014
року, припинили повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, наступ-
ні посадові особи Товариства: 

Голова наглядової ради Мартиновський Валерій Павлович (посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 5% акцій
емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Перебував на посаді з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Член наглядової ради ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180. Во-
лодіє 50% акцій емітента. Представник в наглядовій раді Мележик Люд-
мила Михайлiвна - директор товариства (зазначена особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Здійснювала
представництво в період з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Член наглядової ради Мiрошниченко Вiктор Вiкторович (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володіє 20,5297% ак-
цій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Перебував на посаді з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Ревiзор Климовська Тетяна Валерiївна (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на
посаді з 05.04.2013 року по 07.04.2014 року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 07.04.2014 року (прото-
кол №б/н від 07.04.2014 року) обрано наступних посадових осіб:

Членів наглядової ради Товариства - з терміном перебування на поса-
ді 1 рік, але не менше ніж до чергових (річних) загальних зборів, згідно до
вимог статуту: 

Юридична особа-власник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180,
володіє 50% акцій емітента. Юридична особа-власник  призначила свого
представника в наглядову раду: Мележик Людмила Михайлiвна - дирек-
тор товариства (зазначена особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних). Акціями емітента не володіє, непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має; 

Мiрошниченко Вiктор Вiкторович, (посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних). Володіє 20,5297% акцій емітента, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня по-
сада - член наглядової ради емітента;

Мартиновський Валерій Павлович (посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних). Володіє 5% акцій емітента, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на посаду
голови наглядової ради (протокол засідання наглядової ради №б/н від
07.04.2014 року). Попередня посада - голова наглядової ради емітента.

Ревізора Товариства - з терміном перебування на посаді 1 рік, але не
менше ніж до чергових (річних) загальних зборів, згідно до вимог статуту: 

Климовська Тетяна Валерiївна (посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних). Акціями емітента не володіє, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада -
ревізор емітента. 

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

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

Директор ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" Самарська В.В. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА
"ДНІПРООБЛОПТТОРГ";

2. Код за ЄДРПОУ: 01880993;
3. Місцезнаходження: 49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпропет-

ровськ, Жовтневий район, просп. Праці, б. 9; 
4. Міжміський код, телефон та факс тел./факс: (0562) 31-07-51;
5. Електронна поштова адреса: doot@atrep.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 01880993.infosite.com.ua;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Ві-

домості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В приватному акціонерному товаристві "Товарно-сировинна фірма
"Дніпрооблоптторг" (ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг") згідно рішення за-
гальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 08.04.2014 року) відбулися
наступні зміни у складі посадових осіб:

1) Подовжено термін повноважень на три роки Голови Наглядової ра-
ди Ілашку Олександра Петровича (паспорт: АЕ № 442881, виданий Жов-
тневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 28.10.1996 р.).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка
в статутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. На протязі ос-
танніх п'яти років Ілашку О.П. обіймав цю ж посаду.

2) Подовжено термін повноважень на три роки члена Наглядової ради
Кіптика Руслана Вікторовича (паспорт: АЕ № 255323, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.04.1996 р.). Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в ста-
тутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. На протязі останніх
п'яти років Кіптик Р.В. обіймав цю ж посаду.

3) Подовжено термін повноважень на три роки Ревізора Бунчука Воло-
димира Степановича (паспорт: АК № 684766, виданий Індустріальним РВ
ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 06.12.1999 р.). Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному
капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. Протягом останніх п'яти ро-
ків: до 22.06.2011 року Бунчук В.С. обіймав посаду Голови Ревізійної комі-
сії ВАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг", 22.06.2011 року обраний Ревізором
ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг".

Згідно рішення Наглядової ради ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг"
(протокол від 08.04.2014 року) припинені повноваження Генерального ди-
ректора Богоявленської Лариси Григорівни (паспорт серія АЕ № 453741,
виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
04.01.1997 р.) в зв'язку з закінченням строку повноважень та обрано на
цю ж посаду без обмеження строку повноважень (безстроково). Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в ста-
тутному капіталі ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг" - 0%. Протягом останніх
п'яти років: до 22.06.2011 року Богоявленська Л.Г. обіймала посаду Голо-
ви Правління ВАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг", 22.06.2011 року обрана Гене-
ральним директором ПРАТ "ТСФ "Дніпрооблоптторг". 

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:
Генеральний директор  Л .Г. Богоявленська 

08.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТАКО";

2. Код за ЄДРПОУ: 13417240;
3. Місцезнаходження емітента: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул.

Білостоцького, 108-а;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 34-80-60, (0562) 34-80-44
5. Електронна поштова адреса: tako@optima.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 57499.ua.all.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень Генерального директора Сатуновс-
ького Вячеслава Михайловича в зв`язку із закінченням терміну дії його
повноважень. Паспорт серія АК № 037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ
ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Частка у статутному капіталі
ПрАТ "ТАКО" 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 11 років.

2. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ "ТА-
КО"  Тараненко Ірини Вікторівни в зв`язку із закінченням терміну дії її пов-
новажень. Паспорт серія АЕ № 209617, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Частка у статутному
капіталі ПрАТ "ТАКО" 4,6000%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 11 ро-
ків.

3. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ТА-
КО"  Крячко Валерія Олександровича в зв`язку із закінченням терміну дії й-
ого повноважень. Паспорт серія АЕ № 978083, виданий 01.12.1997 р. АНД
РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області.  Частка у статутному капіталі
ПрАТ "ТАКО" 0,2000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 9 років.

4. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "ТА-
КО"  Усаткіної Ірини Григорівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повно-
важень. Паспорт серія АК № 572068, виданий 25.06.1999 р. Індустріаль-
ним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.  Частка у статут-
ному капіталі ПрАТ "ТАКО" 3,4000 %. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 9
років.

5. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. прийнято
рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ТАКО"  Єлисеєвої
Світлани Павлівни в зв`язку із закінченням терміну дії її повноважень. Пас-
порт серія АК № 394202, виданий 26.11.1998 р. Амур-Нижньодніпровським
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.  Частка у статутному
капіталі ПрАТ "ТАКО" 13,0000 %. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді - 3 ро-
ки.

6. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. обрано на
посаду Генерального директора Сатуновського Вячеслава Михайловича в
зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього Генерально-
го директора. Паспорт серія АК № 037735, виданий 05.02.1998 р. АНД РВ
ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Акціями ПрАТ "ТАКО" не володіє.
Частка у статутному капіталі ПрАТ "ТАКО" 0 %. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші
посади, які обіймав протягом останніх п’яти років - Генеральний директор
ПрАТ "ТАКО".

7. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. обрано до
складу  Наглядової ради ПрАТ "ТАКО"  Тараненко Ірину Вікторівну в зв`яз-
ку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової
ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. Таранен-
ко Ірину Вікторівну обрано головою Наглядової ради ПрАТ "ТАКО". Пас-
порт серія АЕ № 209617, виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій ПрАТ "ТАКО" - 23
простих іменних акції. Частка у статутному капіталі ПрАТ "ТАКО" 4,6000%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на
який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти ро-
ків - голова Спостережної (Наглядової) ради (ЗАТ (ПрАТ) "ТАКО"), член
Спостережної ради ВАТ "ДнСЗ", член Наглядової ради ВАТ "ДнСЗ", член
Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ".

8. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "Трансмаш" від 08.04.2014 р. обра-
но до складу  Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш"  Крячко Валерія Олексан-
дровича в зв`язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ТАКО" від
08.04.2014 р. Крячко Валерія Олександровича обрано заступником голови
Наглядової ради ПрАТ "ТАКО". Паспорт серія АЕ № 978083, виданий
01.12.1997 р. АНД РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області. Розмір па-
кета акцій ПрАТ "ТАКО" - 1 проста іменна акція. Частка у статутному капі-
талі ПрАТ "ТАКО" 0,2000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав
протягом останніх п’яти років - перший заступник голови Правління ВАТ
"ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, перший заступник голови Прав-
ління ПАТ "ДнСЗ" - директор з економіки та фінансів, член Наглядової ра-
ди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАКО", член Наглядо-
вої ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ".

9. Рішенням Загальних зборів ПрАТ "ТАКО" від 08.04.2014 р. обрано до
складу  Наглядової ради ПрАТ "ТАКО"  Усаткіну Ірину Григорівну в зв`язку
із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової
ради. Паспорт серія АК № 572068, виданий 25.06.1999 р. Індустріальним
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Розмір пакета акцій
ПрАТ "ТАКО" - 17 простих іменних акції. Частка у статутному капіталі ПрАТ
"ТАКО" 3,4000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Строк, на який обрано - 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом
останніх п’яти років - головний бухгалтер ПрАТ "ТАКО", член Наглядової
ради ПрАТ "ТАКО".

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

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

2. Генеральний директор заводу  В. М. Сатуновський 09.04.2014 р.

товариСтво З оБмеЖеною 
вIдповIдалЬнIСтю 
“Бетон КомплеКС”

річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕТОН 
КОМПЛЕКС", 04012164, 
ВУЛИЦЯ РЕЗЕРВНА, будинок 8, 
м.Київ, Оболонський район, 04074, 
044 4302001

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

10.04.2014

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

www.04012164.smida.gov.ua

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

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 231329 261217
Основні засоби (за залишковою вартістю) 83024 91002
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 37254 42753
Сумарна дебіторська заборгованість 95749 106315
Грошові кошти та їх еквіваленти 2445 4813
Власний капітал 76630 71831
Статутний капітал 21556 21556
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22963 18164
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 80004 80015
Поточні зобов'язання і забезпечення 74695 109371
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №69, 10 квітня 2014 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ".2. Код за ЄДРПОУ - 00554514; 3. Місцезнаходження: 49024
м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10. 4. Міжміський код, телефон та
факс: (056) 376-40-59 / 725-47-58 (056) 725-47-68. 5. Електронна поштова
адреса: main@dvrb.dp.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації :
dvrb.dp.ua  та  emitinfo.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством. 

Генеральний директор  Таслицький Л.Я.

Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначено
, звільнено,
обрано або
припинено

повноважен
ня)

Посада*

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
найменува

ння
юридичної

особи

Паспортні
дані фізичної
особи (серія,
номер, дата

видачі, орган,
який видав)**

або код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи

Розмір
частки в
статутно

му
капіталі
емітента

(у
відсотках

)

1 2 3 4 5 6

08.04.2014 Звільнено
Голова

Наглядової
ради

Бланк
Максим
Ігорович

0

Зміст інформації: Повноваження посадової особи Бланка Максима
Ігоровича, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинено
03.04.2014 року за власним бажанням Припинення повноважень
посадової особи виконано на підставі власної заяви. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 4 (чотири) роки. Згоди на розкриття та оприлюднення паспортних
даних посадова особа не надала.

08.04.2014 Призначено
Голова

Наглядової
ради

Нагорнюк
Людмила
Касимівна

0

Зміст інформації: Рішення про призначення прийнято Наглядовою
радою 08.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі
рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 08.04.2014
року). Посадову особу призначено на посаду, у відповідності з
положеннями Статуту Товариства, зі складу Наглядової ради
Товариства. Посадову особу призначено у зв’язку з припиненням
повноважень Голови Наглядової ради за власним бажанням. Посадова
особа Нагорнюк Людмила Касимівна призначена на посаду Голова
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який призначено особу: до 06.11.2015 року. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: Директор Першої Київської філії АКБ
«Форум»; Заступник директора Центральної дирекції-директора
Першого Київського відділення АКБ «Форум»;Заступник директора
Центральної регіонального центру з роздрібного бізнесу АКБ
«Форум»;Заступник генерального директора ПрАТ «КУА «Форум»;
Генеральний директор ПрАТ «КУА «Форум». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  Згоди на розкриття та
оприлюднення паспортних даних посадова особа не надала.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКе автотранСпортне 

пIдприЄмСтво 13054»
повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ про 

емІтента 
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054»
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 05475067
Адреса місцезнаходжен-
ня

03164, м. Київ, вул. Малинська,20

Телефон емітента (044) 424-00-56
Електронна поштова 
адреса емітента

valya-tina-80@mail.ru

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 05475067.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб
Річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 04.04.2014 р. були 
прийняті рішення щодо зміну складу посадових осіб Товариства:
Обрано (переобрано) на посаді Голова Наглядової ради особу Пiший Ми-
кола Олексiйович (СО 849252 16.02.2007 Деснянський РУ ГУ МВС Украї-
ни у м. Києвi). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Осо-
бу переобрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. Поперед-
ні посади — заступник директора, Голова Наглядової ради. Особа не во-
лодіє акціями Товариства.
Обрано (переобрано) на посаді Член Наглядової ради особу Вовк Наталiя 
Володимирiвна (СН 667202 02.12.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Осо-
бу переобрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. Поперед-
ні посади — бухгалтер, Член Наглядової ради. Особа не володіє акціями 
Товариства.
Звільнено з посади Член Наглядової ради особу Присяжнюк Iван Васи-
льович (СН 641335 09.12.1997 Подiльський РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi). Звільнення здійснено на підставі заяви посадової особи. Особа 
займала посаду протягом 3 років. Не володіє часткою у статутному капі-
талі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. 
Обрано на посаду Член Наглядової ради особу Коломієць Оксана Пе-
трівна (серія СН 938686 виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. 
Києві від 18.09.1998р.). Не володіє часткою у статутному капіталі товари-
ства. Особу обрано на вакантну посаду. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. 
Попередні посади — заступник головного бухгалтера, Член Ревізійної ко-
місії, Голова Наглядової ради. Особа не володіє акціями Товариства.
Обрано (переобрано) на посаді Голова Ревiзiйної комісії особу Мехед 
Вiра Олексiївна (СО 79213 26.01.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України у 
м. Києвi). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особу 
переобрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. Попередні 
посади — заступник директора, Голова Ревізійної комісії. Особа не воло-
діє акціями Товариства.
Обрано (переобрано) на посаді Член Ревiзiйної комісії особу Охрiменко 
Святослав Володимирович (СО 034424 01.12.1998 Мiнським РУ ГУ МВС 
України у м.Києвi). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особу переобрано на новий термін. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. По-
передні посади — адміністратор систем, Член Ревізійної комісії. Особа 
не володіє акціями Товариства.
Звільнено з посади Член Ревiзiйної комiсiї особу Коломiєць Оксана 
Петрiвна (СН 938686 18.09.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м. 
Києвi). Звільнення здійснено на підставі заяви посадової особи. Особа 
займала посаду протягом 3 років. Не володіє часткою у статутному капі-
талі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. 
Обрано на посаду Член Ревiзiйної комісії особу Піший Андрій Миколайо-
вич (МЕ № 318885, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
05 серпня 2003). Не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особу обрано на вакантну посаду. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особу призначено терміном на 3 роки. По-
передні посади — митний брокер. Особа не володіє акціями Товари-
ства.

особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова Правління Ю.О. Піший.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ
ВАГОНІВ".2. Код за ЄДРПОУ - 00554514; 3. Місцезнаходження: 49024
м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10. 4. Міжміський код, телефон та
факс: (056) 376-40-59 / 725-47-58 (056) 725-47-68. 5. Електронна поштова
адреса: main@dvrb.dp.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації :
dvrb.dp.ua  та  emitinfo.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента 

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством. 

Генеральний директор  Таслицький Л.Я.

Дата
прийняття
рішення

Зміни
(призначено
, звільнено,
обрано або
припинено

повноважен
ня)

Посада*

Прізвище,
ім'я, по
батькові

або повне
найменува

ння
юридичної

особи

Паспортні
дані фізичної
особи (серія,
номер, дата

видачі, орган,
який видав)**

або код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи

Розмір
частки в
статутно

му
капіталі
емітента

(у
відсотках

)

1 2 3 4 5 6

08.04.2014 Звільнено
Голова

Наглядової
ради

Бланк
Максим
Ігорович

0

Зміст інформації: Повноваження посадової особи Бланка Максима
Ігоровича, яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинено
03.04.2014 року за власним бажанням Припинення повноважень
посадової особи виконано на підставі власної заяви. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 4 (чотири) роки. Згоди на розкриття та оприлюднення паспортних
даних посадова особа не надала.

08.04.2014 Призначено
Голова

Наглядової
ради

Нагорнюк
Людмила
Касимівна

0

Зміст інформації: Рішення про призначення прийнято Наглядовою
радою 08.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі
рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 08.04.2014
року). Посадову особу призначено на посаду, у відповідності з
положеннями Статуту Товариства, зі складу Наглядової ради
Товариства. Посадову особу призначено у зв’язку з припиненням
повноважень Голови Наглядової ради за власним бажанням. Посадова
особа Нагорнюк Людмила Касимівна призначена на посаду Голова
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який призначено особу: до 06.11.2015 року. Інші посади, які обіймала
особа протягом своєї діяльності: Директор Першої Київської філії АКБ
«Форум»; Заступник директора Центральної дирекції-директора
Першого Київського відділення АКБ «Форум»;Заступник директора
Центральної регіонального центру з роздрібного бізнесу АКБ
«Форум»;Заступник генерального директора ПрАТ «КУА «Форум»;
Генеральний директор ПрАТ «КУА «Форум». Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  Згоди на розкриття та
оприлюднення паспортних даних посадова особа не надала.

річна інформація емітента цінних паперів 

приватне аКцIонерне товариСтво 
«рУСин»

за 2013 рік
І. Основні відомості про емітента

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «рУСин», 
03767788, 
вул. Миру, буд. 19-Е, 
м. Київ, 03134, (044) 
408-64-33

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

08.04.2014

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

www.zaorysin.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (п.І.Б. аудитора — фізичної 
особи — підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Слободянюк Василь 
Феодосійович, 
1363201218

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.03.2013 року. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рі-
шень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та 
Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Звіт Голови прав-
ління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та 
завдання на 2013 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства 4.Звіт та затвер-
дження висновку Ревізора Товариства. 5.Затвердження річного звіту То-
вариства за 2012 рік. 6.Затвердження порядку використання прибутку 
(покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності То-
вариства у 2012 році. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради, звіту Голови правління, звіту Ревізора. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова та члени 
Наглядової ради, Голова правління 
Результати розгляду питань порядку денного — прийнято рішення: 
1/ Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів Товариства у складі: 
Голова зборів Козлов С.В. Секретар зборів Козлов Р.С. Голова лічильної 
комісії Пікало Н.О., член лічильної комісії Пікало В.В. Голосування на 
зборах проводити мандатами із зазначенням кількості голосів кожного 
акціонера (його уповноваженого представника) за принципом «одна про-
ста іменна акція — один голос». Збори провести протягом одного дня у 
передбаченому законом та «Положенням про загальні збори акціонерів» 
Товариства порядку. 2/ Затвердити звіт Голови правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та завдання 
на 2013 р. 3/ Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 р.  
4/ Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства за 2012 рік. 5/Затвердити річний звіт Товариства за 
2012 рік. 6/ За результатами фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2012 рік дивіденди не виплачувати. 7/ Визнати роботу Наглядової 
ради Товариства за 2012 р. задовільною. Визнати роботу Правління То-
вариства за 2012 р. задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 
2012 рік задовільною.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента, 
тис. грн.

найменування показника період
Звітний 

2013
попере-

дній 2012
Усього активів 4824 7084
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1566 1740
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 738 4863
Сумарна дебіторська заборгованість 2384 399
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 15
Власний капітал 4638 4161
Статутний капітал 430 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3579 3102
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 186 2923
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 166,32 54,39
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

166,32 54,39

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2868 2868
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

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

0 0

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«триКотаЖна фаБриКа «роЗа»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Трикотажна фабрика «Роза»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307313
3. Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, 2/1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445850822
5. Електронна поштова адреса: k_iordanov@ktfroza.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ktfroza.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про припинення повноважень Голови Наглядової Ради у зв'язку iз 
закiнченням строку його повноважень. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Був на посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про обрання Головою Наглядової Ради строком на 3 роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена Наглядової Ради у зв'язку iз 
закiнченням строку його повноважень. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Був на посадi 3 рокiв.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про призначення Грiпаса П.А. членом Наглядової Ради строком на 
3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв було прийнято рiшення 
про припинення повноважень Русiнової В.М. як члена Наглядової 
ради у зв'язку iз закiнченням строку її повноважень. Непогашеної 
судимостi не має. Перебувала на посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про призначення членом Наглядової Ради строком на 3 роки. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пе-
ребувала на посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про припинення повноажень Голови Правлiння у зв'язку iз 
закiнченням строку поноважень. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала 
3  роки.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про призначення Головою Правлiння строком на 3 роки. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про припинення повноважень Лiєнко Л.Л. як члена Правлiння у 
зв'язку iз закiнченням строку поноважень. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 
3  роки.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про призначення членом Правлiння строком на 3 роки. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена Правлiння у зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала 
3  роки.

Загальними зборами акцiонерiв 08.04.2014р. прийнято рiшення 
про призначення членом Правлiння строком на 3 роки. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня 
посада — начальник Служби економiчного аналiзу ПАТ «ТФ 
«РОЗА».

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

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

Голова правління вдовиченко нiна Борисiвна, 08.04.2014р.
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повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

прат «ГолоприСтанСЬКе атп №16540»
Приватне акціонерне товариство «Голопристанське автотран-

спортне підприємство №16540», ЄДРПОУ 03119150, адреса: 75600 
Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул.Дзержинського, 32, т/ф: 
0553923384, E-mail: golatp@vatua.com, веб-сайт: golatp.vatua.com. 
Рішенням загальних зборів 08.04.14 звільнені особи, які перебували 
на посадах з 02.10.13: голова НР Поляков Дмитро Вікторович, воло-
діє 60,02% акцій; члени НР Крамаренко Анатолій Анатолійович, воло-
діє 0,02% акцій; Мезенцев Василь Аркадійович, володіє 0,58% акцій, 
на посаді з 25.02.13; ревізор Мірошніченко Ірина Миколаївна, володiє 
0,02% акцій, на посаді з 12.10.10. Тим же рішенням обрані на три 
роки: голова НР Поляков Дмитро Вікторович, попередня посада голо-
ва НР; членами НР Мезенцев Василь Аркадійович, попередня поса-
да член НР; Горбунов Михайло Петрович, акціями не володіє, попе-
редня посада заст. директора; ревізором Крамаренко Вікторія 
Миколаївна, володіє 0,003% акцій, попередня посада інженер; дирек-
тором до переобрання Грибко Олексій Сергійович, акціями не воло-
діє, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних 
даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
директор Грибко олексій Сергійович. 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ХерСонСЬКий маСлоЗавод»

річна інформація пат за 2013 р.
Публiчне акцiонерне товариство «Херсонський маслозавод».  

ЄДРПОУ 05507442. Адреса 73036 м.Херсон вул.Перекопська, 162,  
тлф 0552552982. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії розкрит 09.04.14. Веб-
сторінка, на який розміщено РІ: maslozavodkherson.vatua.com. Аудитор 
Пірієнко Валерій Іванович, код 2012314477. Загальні збори вiдбулися 
26.04.13. Порядок денний: 1.Звiт про результати дiяльностi за 2012р. 
2.Звiт НР, звiт та висновки РК. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, 
балансу i розподiлу прибутку за 2012р. Пропозицiй щодо внесення 
змiн, доповнень до порядку денного не надходило. Прийнятi рішення: 
1.Звiт за 2012р. прийняти до вiдома. 2.Звiт НР, висновок РК по балансу 
затвердити. 3.Рiшення не прийнято в зв'язку з тим, що бiльшiсть голосiв 
акцiонерiв утрималось. Рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(2013р./2012р.): Усього активів 17954/16973. Основні засоби 6675/6878. 
Довгострокові фінансові інвестиції 0/763. Запаси 4318/4410. Сумарна 
дебіторська заборгованість 6410/4447. Грошові кошти та їх еквіваленти 
349/345. Власний капітал 9973/9718. Статутний капітал 7255/7255. Не-
розподілений прибуток 2718/2463. Довгострокові зобов’язання 20/20. 
Поточні зобов’язання 7961/7235. Чистий прибуток на одну акц. (грн.) 
0.009/0.006. Кількість акцій 29019495/29019495.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«авIацIйно-транСпортне 

пIдприЄмСтво «артем-авIа»
річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «Авiацiйно-

транспортне пiдприємство «Артем-авiа»; Код за ЄДРПОУ — 22864221; 
Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжмісь-
кий код та телефон — (044)483-20-19; Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії — 09.04.14р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію — http://22864221.smida.gov.ua; Найме-
нування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений ау-
дит фінансової звітності — Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). 
Чергові загальні збори проведені 21.02.13р. Перелік питань: 1.Обран-
ня лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт 
ревiзора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. 
7.Про попереднє схвалення значних правочинiв. Всi питання порядку 
денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. В зв»язку з наявнiстю 
збиткiв, прийнято рiшення дивiденди не сплачувати. Попередньо 
схвалено вчинення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного не було. Дивiденди за результа-
тами звiтного перiоду та попереднього перiодів не нараховувались та 
не виплачувались.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 269 132
Основні засоби (за залишковою вартістю) -- --
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 6 7
Сумарна дебіторська заборгованість 6 26
Грошові кошти та їх еквіваленти 255 97
Власний капітал -269 -736
Статутний капітал 93 93
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -362 -829
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забезпечення 538 868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 1.26 -0.18
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

1.26 -0.18

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 371120 371120
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

-- --

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво 
«рIвненСЬКий райаГроХIм

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РIВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05490575 
3. Місцезнаходження: 33018, місто Рівне, вулиця Курчатова, будинок 18
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 23-50-31, (0362) 23-50-31
5. Електронна поштова адреса: agrohim@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації: rivnerayagrohim.umi.ru
7. Вид особливої інформації — Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 

03.04.2014 року)
- звільнено:
1. З посади члена Наглядової ради — Терентьєву Наталію Валентинів-

ну (Паспорт: серія СО № 506477, виданий 13.03.2001 р. Залізничним РУ 
ГУ УМВС України в м. Києві). Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,178%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
10  років.

2. З посади члена Ревізійної комісії — Губиш Анну Валентинівну (Паспорт: 
серія МЮ № 212290, виданий 02.09.2009 р. Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,178%. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

- обрано (терміном на 3 роки):
1. Членом Наглядової ради — Губиш Анну Валентинівну (Паспорт: се-

рія МЮ №212290, виданий 02.09.2009 р. Рівненським МУ УМВС України в 
Рівненській області), у зв’язку із звільненням з цієї посади Терентьєвої 
Н.В. Протягом останніх п’яти років працювала: з 01.11.07 року по 
12.10.2011 року в ТЗОВ ВКФ «Несподіваний Шанс» на посаді менеджера; 
з 13.10.2011 р. по 03.10.2013 року в ПП «Ренесанс» на посаді заступника 
директора. На даний момент ФОП. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,178%.

2. Членом Ревізійної комісії — Кір'янчука Миколу Володимировича 
(Паспорт: серія МЮ № 015871, виданий Рівненським МВ УМВС України в 
Рівненський області 30.07.2004р.), у зв’язку із звільненням з цієї посади 
Губиш А.В. Протягом останніх п’яти років працював: до 06.02.2012 року  — 
безробітний, з 06.02.2012 року по даний час працівник ПП «Ренесанс» 
(м.  Рівне, вул. Курчатова, 18).

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

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

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

директор Гонгало валентин миколайович,  09.04.2014 року
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приватне аКцIонерне товариСтво 
«AIcE УКраЇна»

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

Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «AICE 
Україна»; Код за ЄДРПОУ — 21691356; Місцезнаходження — 01601, 
м. Київ, вул. Воровського, 24, корпус 1, 3-й поверх; Міжміський код та 
телефон — (044) 230-02-40; Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 
09.04.14р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію — www.autoplan.com.ua; Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності — Товариство з обмеженою відповідальністю «Ауди-
торська фірма «Капітал Плюс»(30371406).

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 116434 145513
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33 52
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 7 18
Сумарна дебіторська заборгованість 69338 116436
Грошові кошти та їх еквіваленти 46606 28545
Власний капітал 15036 14100
Статутний капітал 5052 5052
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8721 7785
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забезпечення 101398 131413
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 172.62 154.09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

172.62 154.09

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50522 50522
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду 

 --  -- 

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«еКоКлІн»

2. Код за ЄДРПОУ: 34964189
3. Місцезнаходження: 03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 220-12-34, 220-12-34
5. Електронна поштова адреса емітента: office@ekoklin.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ekoklin.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

07.04.2014 року Наглядовою радою ПАТ «ЕКОКЛIН» (далi — Емiтент) 
(Протокол № 3 вiд 07.04.2014 р.) прийняте рiшення:

Припинити з 07.04.2014 року повноваження Голови Правлiння Емiтента 
Iльченка Сергiя Миколайовича, який перебував на данiй посадi з 
17.03.2014 р. Пiдстава: заява Iльченка Сергiя. Миколайовича. Часткою в 
статутному капiталi Емiтента не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних;

Обрати з 08.04.2014р. Мельниченко Iрину Вiкторiвну на посаду Голови 
Правлiння ПАТ «ЕКОКЛIН». Мельниченко Iрина Вiкторiвна часткою в ста-
тутному капiталi ПАТ «ЕКОКЛIН» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала. Розмiр пакета акцiй Емiтента, якi належать 
цiй особi: 0 акцiй. Обрано на посаду на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник юриста; юрисконсульт І 
категорiї; юрисконсульт; головний юрисконсульт; директор юридичного 
департаменту.

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

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

Голова правління І.в. мельниченко,  08.04.2014р. 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«вернУм БанК»

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

операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36301800
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, проспект Гагарiна Юрiя, 

будинок 17-В
4. Міжміський код, телефон та факс: 044/559-23-18, 044/559-23-18
5. Електронна поштова адреса: info@vernumbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. текст повідомлення

У зв'язку з поданою заявою Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» (протокол № 14 
вiд 04.04.2014р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади за-
ступника Голови Правлiння ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Пилипчук Лiлiї 
Володимирiвни. Пилипчук Л.В. часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала з 28.02 2013р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Замiсть звiльненої особи на посаду Заступника Голови Правлiння 
нiкого не призначено. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала.

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

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

в.о. Голови правлiння причина Сергiй анатолiйович, 
08.04.2014р.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКий Завод шампанСЬКиХ вин 

«СтолиЧний»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Київський завод шампанських вин «Столичний»

2. Код за ЄДРПО: 30373419
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442772507, 0442772544
5. Електронна поштова адреса: roman.zadorogniy@sekt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sovetskoe.com/ukrainian/infoua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. текст повідомлення

08.04.2014 року емітент — Публічне акціонерне товариство «Київський 
завод шампанських вин «Столичний» отримало від центрального депози-
тарію — Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 
України» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерного товариства, складеного станом на 06.04.2014 року. Згідно 
даних, зазначених в переліку, відбулися зміни щодо власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. Так розмір па-
кету акцій акціонера — юридичної особи — Хенкель енд Ко. Зекткеллерей 
Г.м.б.Х (Xenkell & Co. Sektkellerei GmbX), код з торговельного реєстру 
Австрiї FN 95442 g, мiсцезнаходження: Австрiя, 1100, Вiдень, 
Хiмбєргштрасе, 28, збільшився на 90 акцій і становить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера до зміни пакета 
акцій становив 57107 штук простих іменних акцій, або 96,1397 % статутно-
го капіталу, після зміни пакету акцій становить 57197 штук простих імен-
них акцій, або 96,2912 % статутного капіталу.

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

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

директор романський валерiй олександрович,           09.04.2014р.
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«триКотаЖна фаБриКа «роЗа»

Інформація
Публічне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «Роза» (код 

за ЄДРПОУ 00307313), яке розташовано за адресою: 03038, м. Київ, 
вул. М. Грінченка, 2/1, повідомляє інформацію про прийняті рішення 
на загальних річних зборах акціонерів Товариства, які відбулись 
08.04.2014р. в м. Києві.

- Затверджено Звіт Правління про фінансово-господарську діяль-
ність Товариства у 2013 році та основні напрямки діяльності Товари-
ства у 2014 році.

- Затверджено Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- Затверджено Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
- Затверджено висновки Ревізійної комісії та фінансову звітність То-

вариства за 2013 рік. Затверджено фінансову звітність Товариства за 
2013 рік у складі Балансу на 01 січня 2014 року, Звіту про фінансові 
результати за 2013 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік, Звіту 
про власний капітал за 2013 рік, Приміток до річної фінансової звітнос-
ті за 2013 рік, Додатків до приміток до річної фінансової звітності та 
інформації за сегментами за 2013 рік.

- Затверджено порядок покриття збитків Товариства за 2013 рік та 
прийняті рішення: 1) покрити збиток за рахунок прибутків Товариства 
за попередні періоди; 2) дивіденди за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2014 році акціонерам не нара-
ховувати і не виплачувати.

- У зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повнова-
ження складу Наглядової ради Товариства та обрано новий склад На-
глядової ради Товариства, а саме: Вайнберг Михайло Семенович, 
Гріпас Петро Анатолійович, Русінова Валентина Михайлівна. Головою 
Наглядової ради обрано Вайнберга Михайла Семеновича.

- У зв’язку із закінченням строку повноважень припинено повнова-
ження складу Правління Товариства та обрано новий склад Правління 
Товариства, а саме: Вдовиченко Ніна Борисівна, Лієнко Любов Леоні-
дівна, Горай Валерій Броніславович. Головою Правління Товариства 
обрано Вдовиченко Ніну Борисівну.

Голова правління товариства —  вдовиченко ніна Борисівна

приватне аКцIонерне товариСтво 
«явКинСЬКий елеватор»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Явкинський елеватор»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товари-
ство

3. Код за ЄДРПОУ: 00955070
4. Місцезнаходження: 56156, Україна, Миколаївська обл., Баштан-

ський р-н, с. Добре, вул.. Центральна, б.1б
5. Міжміський код, телефон, факс: (05158) 9-64-40.
6. Електронна поштова адреса емітента: tatyana.boginya@ua.

trigonagri.com.

Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товари-

ства «Явкинський елеватор» від 04.04.2014 року № 04/04/2014 прий-
нято рішення про зміни в складі посадових осіб товариства:

Посадова особа — член наглядової ради Богиня Тетяна Юріївна 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
звільнена з 04.04.2014р. Посадова особа перебувала на посаді 
3  роки. Посадова особа акціями (часткою у статутному капіталі) То-
вариства не володіє.

Посадова особа — член наглядової ради Онищенко Ганна Мико-
лаївна (паспорт СН 245399 виданий 20.08.1996р. Дарницьким РУ ГУ 
МВС України в м. Києві) обрана з 04.04.2014р. Онищенко Г.М. займає 
посаду головного економіста в ТОВ «Трайгон-Елеватор». Посадова 
особа обрана на термін 3 роки. Посадова особа акціями (часткою у 
статутному капіталі) Товариства не володіє. Посадови особи не ма-
ють непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова правлiння  яцков вадим вiкторович

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«КиЄво-СвятошинСЬКа СІлЬГоСптеХнІКа»

(код ЄДРПОУ 03744267, місцезнаходження: 08132, Київська обл.,Києво-
Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62), повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 29 квітня 2014 року, за адресою: Київська обл.,Києво-
Святошинський р-н., м.вишневе, вул.лесі Українки,62, 2 поверх, прий-
мальня директора. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в 
той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 годи-
на 23 квітня 2014 року. 

порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної ко-

місії.
2. Звіт директора про результати діяльності за 2013 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Това-

риства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2013 рік з ура-

хуванням вимог, передбачених законом. 
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекта-
ми рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися 
за місцезнаходженням Товариства: Київська обл.,Києво-
Святошинський  р-н., м.Вишневе, вул.Лесі Українки,62 (приймальня дирек-
тора), у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 10:00 до 
12:00) та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до по-
чатку зборів) у відповідальної особи – заступника директора 
О.Б.Пшенічникова. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, 

що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також 
довіреності на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за тел. ((04598) 525-05 ПАТ «Києво-Святошинська Сільгосптех-
ніка», (044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 3367,4 2787,4
Основні засоби 627,6 1338,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 196,8 691,3
Сумарна дебіторська заборгованість 2513,0 649,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 30 108,4
Нерозподілений прибуток -3189,4 -1974,6
Власний капітал 2830,9 2830,9
Статутний капітал 678,5 678,5
Довгострокові зобов’язання 1106,0 1106,0
Поточні зобов’язання 1941,4 146,6
Чистий прибуток (збиток) -1058,2 -1214,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 129237 129237
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

13 14

наглядова рада та директор 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
(044) 5864394
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ХарКІвСЬКе автотранСпортне 

пІдприЄмСтво № 16363»
(код за ЄдрпоУ 01332106, місцезнаходження: 61172, м. Харків,  

вул. роганська,160), міжміський код, телефон та факс: (057) 751-89-27, 
(057) 751-89-22, електронна поштова адреса: office@atp16363.org.ua, 
адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. atp16363.nr-avers.com.
Інформація про зміну складу посадових осіб

Посадова особа Голова Наглядової ради Стреляний Михайло Володими-
рович (паспорт: серiя МН номер 707701 виданий Фрунзенським РВ ХМУ 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 15.09.2004) припиненi повноваження 03.04.2014 р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку 
з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 43.74530%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Перебував на посадi 8 рокiв (з урахуванням переобрання).

Посадова особа Член Наглядової ради Стреляна Галина Петрiвна (пас-
порт: серiя МК номер 451397 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 19.04.1997) припиненi повноваження 03.04.2014 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 33,68070 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Перебувала на посадi 8 рокiв (з урахуванням переобрання). 

Посадова особа Член Наглядової ради Мирошниченко Iнна Михайлiвна 
(паспорт: серiя МК номер 761914 виданий Московським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 27.02.1998) припиненi повноваження 03.04.2014 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 8 рокiв (з урахуванням переобрання).

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Воробйова Олена Михайлiвна 
(паспорт: серiя ММ номер 490814 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС У 
в Харк. обл. 08.02.2000) припиненi повноваження 03.04.2014 р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.11451%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Калантай Тетяна Віталіївна 
(паспорт: серiя МН номер 983979 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 04.07.2008) припиненi повноваження 
03.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
03.04.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Перебувала на посадi 3 роки.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Орлов Володимир Васильович 
(паспорт: серiя МК номер 538303 виданий Комiнтернiвським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 16.09.1997) припиненi повноваження 03.04.2014 
р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.11451%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки.

Посадова особа Голова правлiння Стреляна Свiтлана Михайлiвна (пас-
порт: серiя МТ номер 278043 виданий Фрунзенським РВ в м.Харковi ГУДМС 
України в Харкiвськiй областi 22.03.2013) припиненi повноваження 
03.04.2014 р. засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 16.17740%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 8 рокiв.

Посадова особа Член правлiння Бухало Iрина Миколаївна (паспорт: 
серiя МН номер 235451 виданий Роганським СВМ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 
28.09.2001) припиненi повноваження 03.04.2014 р. засiданням Наглядової 
ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 8 рокiв.

Посадова особа Член правлiння Цапко Валентина Михайлiвна (паспорт: 
серiя МК номер 526549 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй  обл. 30.07.1998) припиненi повноваження 03.04.2014 р. засiданням 
Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 8 рокiв. 

Посадова особа Член правлiння Нестеренко Тетяна Юрiївна (паспорт: 
серiя МН номер 000610 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 24.04.2001) припиненi повноваження 03.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 4 роки. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Стреляний Михайло Володими-
рович (паспорт: серiя МН номер 707701 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВ-
СУ в Харкiвськiй обл. 15.09.2004) обраний на посаду 03.04.2014 р. засiданням 

Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р) термiном на 3 роки з числа 
обраних загальними зборами (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) членiв На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 43.74530%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради ПАТ «АТП 16363».

Посадова особа Член Наглядової ради Стреляна Галина Петрiвна (пас-
порт: серiя МК номер 451397 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 19.04.1997) обрана на посаду 03.04.2014 р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.68070%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «АТП 16363».

Посадова особа Член Наглядової ради Мирошниченко Iнна Михайлiвна 
(паспорт: серiя МК номер 761914 виданий Московським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл. 27.02.1998) обрана на посаду 03.04.2014 р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена 
Наглядової ради ПАТ «АТП 16363». 

Посадова особа Голова правлiння Стреляна Свiтлана Михайлiвна (пас-
порт: серiя МТ номер 278043 виданий Фрунзенським РВ в м.Харковi ГУДМС 
України в Харкiвськiй областi 22.03.2013) обрана на посаду 03.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 16.17740%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймала посаду Голови правлiння ПАТ «АТП 16363».

Посадова особа Член правлiння Бухало Iрина Миколаївна (паспорт: 
серiя МН номер 235451 виданий Роганським СВМ УМВСУ в Харкiвськiй  обл. 
28.09.2001) обрана на посаду 03.04.2014 р. засiданням Наглядової ради 
(Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена Правлiння, Головно-
го бухгалтера ПАТ «АТП 16363». 

Посадова особа Член правлiння Нестеренко Тетяна Юрiївна (паспорт: 
серiя МН номер 000610 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 24.04.2001) обрана на посаду 03.04.2014 р. засiданням 
Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi по-
сади: Заступник головного бухгалтера, начальник фiнансового управлiння 
ВАТ «АТП-16363», член Правлiння ПАТ «АТП 16363».

Посадова особа Член правлiння Капiнос Олег Миколайович (паспорт: 
серiя МН номер 449418 виданий Iзюмським МРВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл 29.05.2002) обраний на посаду 03.04.2014 р. засiданням 
Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi поса-
ди: начальник 1-ої автоколони, iнженер з безпеки руху ПАТ «АТП 16363». 

Посадова особа Член правлiння Найденко Роман Леонiдович (паспорт: 
серiя ММ номер 715713 виданий Київським МВ РВХМУУМВС України в 
Харкiвськiй обл. 17.01.2001) обрана на посаду 03.04.2014 р. засiданням На-
глядової ради (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: iнженер з 
органiзацiї транспортного процесу, менеджер ТЕД ПАТ «АТП 16363». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Воробйова Олена Михайлiвна 
(паспорт: серiя ММ номер 490814 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС У 
в Харк. обл. 08.02.2000) обрана на посаду 03.04.2014 р. засiданням 
Ревiзiйної комiсiї (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки з 
числа обраних загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 
03.04.2014 р.) членiв Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.11451%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: буфет-
ниця ПАТ «АТП 16363», Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АТП 16363».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Клименко Марьяна Володимирiвна 
(паспорт: серiя МН номер 832919 виданий МВМ Київського РВ ХМУГУМВС 
України в Харк. обл 18.08.2006) обрана на посаду 03.04.2014 р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi по-
сади: завiдувач сектору кадрiв Фрунзенськї районної у м. Харковi ради, 
завiдувач сектору кадрової роботи Адмiнiстрацiї Фрунзенського району 
мiської ради, начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «АТП 16363».

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Терентьєв Вiталiй Володимиро-
вич (паспорт: серiя МК номер 103101 виданий Орджонiкiдзевським РВ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 19.09.1996) обрана на посаду 03.04.2014  р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол № б/н вiд 03.04.2014 р.) термiном 
на 3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав 
посаду водiя ПАТ «АТП 16363».

Голова правління  Стреляна С.м.
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Нижчевикладена інформація емітента пат «ЧортКІвСЬКий 
ХлІБоЗавод» про виникнення особливої інформації з технічних 
причин не вийшла друком у «Відомостях НКЦПФР» № 34 від 19 лютого 
2014  року.

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Чортківський хлібозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05510929
3. Місцезнаходження: 48500, м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 89
4. Міжміський код, телефон та факс: (03552) 3-21-56, 3-21-56
5. Електронна поштова адреса: chortkiv-hlib@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05510929.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням наглядової ради ПАТ «Чортківський хлібозавод» від 

14.02.2014р., оформленим протоколом засідання наглядової ради 
ПАТ  «Чортківський хлібозавод» від 14.02.2014р., прийнято рішення при-
пинити повноваження директора Костенко Павла Миколайовича в зв’язку з 
його смертю.

Костенко Павло Миколайович володіє часткою у статутному капіталі 
емітента 0,00%. Особа перебувала на посаді протягом 8 років і 10 міся-
ців. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не має.

Рішенням наглядової ради ПАТ «Чортківський хлібозавод» від 
14.02.2014р., оформленим протоколом засідання наглядової ради 
ПАТ  «Чортківський хлібозавод» від 14.02.2014р., прийнято рішення обрати 
директором Степанова Віктора Олександровича, у зв’язку із звільненням 
попередника.

Степанов Віктор Олександрович володіє часткою у статутному капі-
талі емітента (пакетом акцій) у розмірі 0,00%. Інші посади, які обіймав 
протягом останніх п’яти років своєї діяльності: директор ПМП «Бур-
вод». Посадова особа обрана на строк до припинення її повноважень. 
Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не має.

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

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

директор в. о. Степанов, 18.02.2014р.

товариСтво З оБмеЖеною 
вIдповIдалЬнIСтю “Бетон СервIС”

річна інформація 
емітента цінних паперів 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕТОН СЕРВIС", 
32375528, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 
будинок 4, м.Київ, Голосiївський район, 
01013, 044 5314022

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

10.04.2014

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

www.32375528.smida.gov.ua

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

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника
період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 73596 76257
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9996 11541
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4772 4925
Сумарна дебіторська заборгованість 55041 56915
Грошові кошти та їх еквіваленти 3426 1578
Власний капітал 5768 5257
Статутний капітал 90 90
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

5678 5167

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 50000 50000
Поточні зобов'язання і забезпечення 17828 21000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0

річна інформація емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «фІнанСо-
во- про миСлова ГрУпа 
«атІКа», 19069997, вул. Героїв 
Дніпра, 7, Київ, 04209, 044-278-34-24

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

08.04.2014

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

www.19069997.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Добсон-консалтинг», 21681636

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

 найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 4368,7 3186,7
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

60,2 70,4

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 4,9 4,9
Сумарна дебіторська заборгованість 1006,9 291,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,5 2
Власний капітал 101,4 179,8
Статутний капітал 740 740
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-638,6 -560,2

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

280 280

Поточні зобов'язання і забезпечення 3987,3 2726,9
Чистий прибуток (збиток) -78,4 -476,3

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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нКцпфр завершила роботу  
над положенням про припинення  
діяльності на фондовому ринку 

депозитарної установи
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) на черговому засіданні регулятора, 
що мало місце 8 квітня 2014 року, схвалила рішення 
«Про затвердження Положення про припинення де-
позитарною установою провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку - депозитарної діяль-
ності».

«Перш за все, зазначу, що необхідність норматив-
но врегулювати питання, пов’язані з припиненням 
провадження депозитарними установами професій-
ної діяльності на фондовому ринку - депозитарної ді-
яльності, пов’язана з набранням чинності Закону 
України «Про депозитарну систему України». До того 
ж, розроблений регулятором документ враховує ви-
моги законодавства про депозитарну систему Украї-
ни, а також про банки і банківську діяльність», - пові-
домила Ірина Курочкіна, директор Департаменту 
регулювання депозитарної та клірингової діяльності 
НКЦПФР.

Нагадаємо, що дане Положення встановлює вимо-
ги до дій депозитарних установ, а також дій юридич-
них осіб, яким було анульовано ліцензії на прова-
дження депозитарної діяльності, що припиняють 
провадження ними професійної діяльності на фондо-
вому ринку - депозитарної діяльності. Також документ 
визначає вимоги до дій інших професійних учасників 
фондового ринку, пов’язаних з цим припиненням, та 
порядок здійснення державного контролю за діями 
таких осіб.

Найближчим часом документ буде направлено до Мі-
ністерства юстиції України для проходження державної 
реєстрації.

еБрр выделит EUR150 млн на поддержку 
существующих клиентов в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
выделит до EUR150 млн долгового финансирования для 
поддержки существующих корпоративных клиентов бан-
ка в период экономической и политической нестабиль-
ности в Украине.

Как сообщил ведущий советник по внешним связям 
банка Антон Усов, совет директоров банка одобрил этот 
проект на заседании во вторник.

«Это рамочная программа для финансирования ком-
паний, которые уже являются корпоративными клиента-
ми ЕБРР. Она будет помогать им решать проблемы, воз-
никшие в период кризиса с ликвидностью и оборотным 
капиталом», - пояснил А.Усов.

Банк отмечает, что по мере возможности будет при-
влекаться софинансирование других международных 
финансовых организаций или местных банков. Предпо-
лагается, что с улучшением ситуации клиенты ЕБРР за-
менят эти ресурсы финансированием коммерческих 
банков.

В то же время в документе отсутствует упоминание о 
конкретных реципиентах помощи ЕБРР, указана лишь 

широкая сфера их деятельности – производство и услу-
ги. Ожидается, что условия предоставления финансиро-
вания будут индивидуальными.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором 
в Украине. К началу 2014 года ЕБРР взял на себя обяза-
тельства относительно предоставления EUR8,7 млрд в 
рамках 321 проекта в Украине.

минфин Украины продал 6-мес. овГЗ на 
103,7 млн грн

Министерство финансов на вторых апрельских аук-
ционах смогло привлечь 103,66 млн грн за счет про-
дажи 6-месячных облигаций внутреннего госзайма 
(ОВГЗ), что в 2,7 раза хуже результата недельной 
давности.

Как говорится в сообщении Минфина, ставка разме-
щения осталась прежней - 12,75% годовых.

Продавец удовлетворил обе поданных заявки.
Спрос на 3-месячные гривневые и 4-месячные 

долларовые ОВГЗ отсутствовал.
Как сообщалось, на следующих шести плановых 

апрельских аукционах, которые будут проводиться по 
вторникам, к продаже будут предложены бумаги в грив-
не и валюте с погашением через 3-12 месяцев.

Последний результативный аукцион по размещению 
валютных бумаг состоялся 21 января: были проданы 
21-дневные облигации под 5% годовых.

Госбюджет-2014 предусматривает увеличение заим-
ствований в общий фонд по сравнению с предыдущим 
годом на 27% - до 199,43 млрд грн при сохранении вну-
тренних на уровне 109,03 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской 
службы, с начала года по 7 апреля на обслуживание гос-
долга было направлено 8,65 млрд грн (в том числе вну-
треннего – 6,3 млрд грн) при плане на четыре месяца 
12,24 млрд грн.

За этот же период в счет погашения долга было 
выплачено 17,25 млрд грн (15,61 млрд грн) при плане на 
январь-апрель 30,95 млрд грн.

Одновременно государственные заимствования в бю-
джет Украины с начала года по 7 апреля составили 24,33 
млрд грн (все на внутреннем рынке), из которых 11,07 млрд 
грн - выпуск ОВГЗ в счет капитализации НАК «Нафтогаз 
Украины», при плане на четыре месяца 82,59 млрд грн.

рынок акций Украины во вторник 
восполнил понесенные днем ранее потери 

Фондовый рынок Украины завершил торги во втор-
ник уверенным ростом биржевых индексов; понесенные 
днем ранее потери удалось восполнить на фоне не-
которого ослабления напряженности на юго-востоке 
страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 
2,84% - до 1086,29 пункта, индекс ПФТС – на 3,35%, 
до 394,99 пункта.

Объем торгов на УБ составил 27,3 млн грн, ПФТС – 
174,3 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию ростом 
стоимости. Больше всех выросла капитализация 
«Донбассэнерго» (+4,75%), «Укрнафты» (+4,18%) и «Мо-
тор Сичи» (+3,59%).

Тройку лидеров роста на ПФТС составили бумаги 
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«Донбассэнерго» (+8,51%), «Укрнафты» (+7,59%) и Пол-
тавского ГОКа (+6,88%).

Худшая динамика в индексе биржи зафиксирована по 
бумагам Стахановского ВСЗ (-4,17%), Северного ГОКа 
(-3,11%) и «Укртелекома» (-2,62%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник просел на 0,36% - до 345,43 пункта при объеме 
торгов 8,9 млн злотых (34,3 млн грн).

Больше всех среди индексных бумаг подешевели ак-
ции KSG Agro (-4,17%), «Агротона» (-3,57%), «Астарты» 
(-2,27%) и «Садовая Груп» (-2,27%).

Подорожали только акции «Весты» (+3,7%), «Милки-
ленда» (+2,65%) и «Кернела» (+1,35%).

По словам аналитика инвестгруппы «ТАСК» Вячесла-
ва Иванишина, настроения на украинском рынке акций 
остаются неустойчивыми – ажиотажные продажи сменя-
ются не менее ажиотажными покупками. Между тем, 
эксперт обратил внимание на появление технических 
сигналов к установлению на рынке долгосрочной тен-
денции к повышению.

Настроения на западноевропейских фондовых пло-
щадках, по словам В.Иванишина, безрадостны. 
Инвесторы опасаются слабой отчетности эмитентов за 
первый квартал 2014 года, добавил он.

EIA повысило прогноз цен на нефть  
WTI на 2014 г. до $95,6 за баррель,  

снизило оценку добычи в Сша
Управление по информации в области энергетики 

(EIA) министерства энергетики США повысило прогноз 
средней стоимости нефти WTI на 2014 год до $95,6 за 
баррель с ранее ожидавшихся $95,33 за баррель в связи 
с корректировкой прогнозируемых объемов производ-
ства и другими факторами.

Как говорится в краткосрочном энергетическом 
прогнозе (Short-Term Energy Outlook) EIA, оценка для 
Brent на текущий год снижена со $104,92 до  
$104,88 за баррель. При этом спред цены на WTI и 
Brent, вероятно, расширится с $9 за баррель в 
2014  году до $11 за баррель в 2015 году, «отражая 
экономические основы транспортировки и перера-
ботки растущих объемов производства легкой мало-
сернистой нефти на НПЗ США и Канады», отмечает 
агентство.

В январе 2014 года средняя цена WTI упала до $95 за 
баррель, но в феврале-марте снова поднялась до $101 
за баррель, пишет MarketWatch.

Оценка производства нефти в США в 2014-2015 годах 
скорректирована в сторону понижения, тогда как 
прогнозы спроса в США повышены. По мнению экспертов 
EIA, добыча нефти вырастет с 7,44 млн баррелей в сутки 
(б/с) в 2013 году до 8,37 млн б/с в 2014 году, что будет 
хуже предыдущего прогноза в 8,39 млн б/с. Прогноз на 
2015 год изменен с 9,16 млн до 9,13 млн б/с. Пик средне-
годовой добычи нефти в США приходился на 1970 год и 
составлял 9,6 млн б/с.

Потребление нефти в США, предположительно, 
достигнет 18,9 млн б/с в 2014 году (предыдущий про-
гноз - 18,89 млн б/с) и 18,99 млн б/с в 2015 году. НПЗ 
в США увеличат потребление нефти в текущем году 
до 15,59 млн б/с, что будет больше исторического 

максимума в 15,48 млн б/с, зафиксированного в 
2004  году.

Природный газ в 2015 году будет стоить $4,11 за 1 млн 
британских тепловых единиц (BTU), а не $4,14, как пред-
полагалось до того.

Курс доллара к евро  
стабилен в среду в ожидании новых 

сигналов от фрС
Курс доллара США к евро стабилен в среду в ожида-

нии новых сигналов от Федеральной резервной системы 
(ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

Рынок ждет публикации протокола мартовского засе-
дания Федрезерва, а также выступлений двух предста-
вителей ФРС - председателя Федерального резервного 
банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса и управляющего 
американского ЦБ Дэниэла Тарулло.

Федрезерв обнародует протокол заседания Феде-
рального комитета по открытым рынкам (FOMC), со-
стоявшегося в прошлом месяце, в среду в 22:00 МСК. 
На этом заседании FOMC принял решение о сокра-
щении объема программы количественного смягче-
ния (QE) на $10 млрд третий раз подряд - до $55 млрд 
в месяц.

Глава ФРС Джанет Йеллен заявила на пресс-
конференции по итогам мартовского заседания, что 
американский ЦБ может завершить выкуп облигаций 
уже осенью этого года и поднять базовую процент-
ную ставку спустя примерно шесть месяцев после 
этого.

Между тем, председатель ФРБ Миннеаполиса Нарая-
на Кочерлакота во вторник заявил, что Центробанк, по 
его мнению, не делает всего возможного для того, чтобы 
ускорить создание рабочих мест в стране и повысить 
темпы снижения безработицы.

Он полагает, что ФРС слишком торопится со сворачи-
ванием стимулирования, и предпочел бы, чтобы ЦБ со-
хранял мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, 
пока уровень безработицы не опустится гораздо ниже 
нынешних 6,7% или потребительские цены не будут рас-
ти более быстрыми темпами.

Курс евро к доллару США на торгах в среду соста-
вил $1,3790 против $1,3797 на закрытие рынка во 
вторник.

«Я думаю, что доллар достиг своего дна, - отмечает 
валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. в 
Нью-Йорке Масато Янагия. - Позитивный настрой инвес-
торов в отношении перспектив экономического подъема 
в США сохраняется».

Стоимость доллара к иене поднялась до 102,04 иены 
против 101,81 иены накануне, во вторник иена подоро-
жала на 1,3% относительно американской валюты, что 
стало самым существенным скачком с августа прошлого 
года.

Пара евро/иена торговалась в среду на уровне 140,7 
иены против 140,47 иены по итогам предыдущей сес-
сии.

При подготовке раздела «НОВИНИ» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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1. ПрАТ AІCE УКРАЇНА 37
2. ПрАТ АВIАЦIЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРТЕМ-АВIА" 36
3. ТОВ АВТОБУДКОМПЛЕКС-К 26
4. ПАТ АГРОКОМПЛЕКС 5
5. ПрАТ АГРОФОС 25
6. ПАТ АГРОФОСФАТ 8
7. ПрАТ АЕРОБУД 14
8. ПрАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 17
9. ТОВ АСТРА-ЗЕМЛЯ 25
10. ПрАТ БЕРТІ 19
11. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 33
12. ТОВ БЕТОН СЕРВIС 40
13. ПрАТ БУДІВЕЛЬНО–ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС" 16
14. ПрАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 15
15. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 37
16. ПрАТ ВЕРХНЬОХОРТИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 16
17. ПАТ ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА 21
18. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 14
19. ПрАТ ВНЕШТРАНС 9
20. ПрАТ ВОЛИНЬНАСІНТРАВ 10
21. ПрАТ ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" 18
22. ПАТ ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ 11
23. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 22
24. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 23
25. ПАТ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 12
26. ПрАТ ГОЛОПРИСТАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16540 36
27. ПАТ ДНІПРОВЕЦЬ 6
28. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ 34
29. ПрАТ ДОНІНФОРМЦЕНТР 21
30. ПрАТ ДОНМАШОБЛАДНАННЯ 24
31. ПАТ ЕК ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 7
32. ПАТ ЕКОКЛІН 37
33. ПАТ ЗАВОД "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 14
34. ПрАТ ЗАВОД ЗБК ІМ.С.КОВАЛЬСЬКОЇ 25
35. ПАТ ЗАПОРІЖШЛЯХБУД 20
36. ПАТ КБ "ТРАНСПОРТЕР" 30
37. ПАТ КБ ПРОМЕКОНОМБАНК 23
38. ПАТ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 38
39. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054 34
40. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ" 37
41. ПрАТ КОБОС 15
42. ПрАТ КОМЕТА 30
43. ПрАТ КОНЗАС 27
44. ПрАТ КОНЗАС 31
45. ПрАТ КОНЗАС 32
46. ПрАТ КРАЙ КЕРАМА 17
47. ПАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА" 17
48. ТОВ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО 4
49. ТОВ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО 4
50. ТОВ КРЕДИТ-РЕЙТИНГ 3
51. ТОВ КРИМСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА 6
52. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
53. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 7
54. ПрАТ МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" 31
55. ПрАТ МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" 32
56. ПрАТ МАГІСТРАЛЬ 29
57. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 5
58. ПрАТ ОРХІДЕЯ 12
59. ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
9

60. ПрАТ ПІРО-ШОУ 10
61. ПрАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 9
62. ПрАТ ПРІОКОМ 8
63. ТОВ ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ 18
64. ПАТ РIВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ 36
65. ПрАТ РУСИН 35
66. ПрАТ ТАКО 33
67. ПрАТ ТЕРМІНАЛ-М 26
68. ПрАТ ТРАНСМАШ 28
69. ПАТ ТРЕСТ "ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД" 20
70. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "РОЗА" 35
71. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "РОЗА" 38
72. ПРАТ ТСФ "ДНІПРООБЛОПТТОРГ" 32
73. ПрАТ УКРАГРО 13
74. ПрАТ УКРЗЕРНОІМПЕКС 24
75. ПрАТ УКРМЕДФАРМ 25
76. ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРБОРГ" 10
77. ПрАТ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА АТІКА, ЗАТ 40
78. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 30
79. ПрАТ ФІРМА "ФУНДАМЕНТ" 26
80. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16363 39
81. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 36
82. ПАТ ХІММЕТ 31
83. ПрАТ ЦЕНТР СВІТЛО 10
84. ПрАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 29
85. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 40
86. ПрАТ ЮГОМЕТ 18
87. ПрАТ ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 38

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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