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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 1

Річна інформація ПАТ  
за 2014 р.

Публiчне акцiонерне товариство «Волна». ЄДРПОУ 03785444. Адреса 
Херсонська обл. м.Генiчеськ вул.Ленiна, 58, тлф 0553433866. Текст РІ у ЗІБД 
Комісії розкрит 17.04.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: volna.vatua.com. 
Аудитор ТОВ АКФ «Грантьє», 21026423. Збори скликалися 20.06.14. По-
рядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi 
за 2013р. 3.Звiт НР, висновки РК. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, 

балансу i розподiлу прибутку за 2013р. 5.Переобрання НР та РК. Змiн по-
рядку денного не було. Всі питання розглянуті, рішення прийняті. Рішення 
по дивідендах не приймалось. Показники фін-госп діяльності (тис.грн.) 
(2014/2013): Усього активів 7422/7414. Основні засоби 5669/5846. Запа-
си 1615/1372. Сумарна дбт заборгованість 58/55. Грошові кошти 1/109. 
Власний капітал 6310/6790. Статутний капітал 1630/1630. Нерозподілений 
прибуток 22/26. Поточні зобов'язання 1112/624. Прибуток на акц. (грн.) 
0.01/0.006. Середньорічна кількість акцій 1630000/1630000.

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «волнА»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація 
емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», 22965525, вул. Борщагів-

ська,  буд. 154-А, м. Київ, 03056, 044) 323-3-323.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.ladaukraine.com

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 
«ТоРГовиЙ ДіМ «укРАвТовАЗ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕР-
ВІС», 20571354, 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухiв, 
вул.  Кiльцева дорога, 1, (044) 521-14-34.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://20571354.infosite.com.ua/

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «киЇвсЬке облАсне ДилеРсЬке ПіДПРиЄМсТво «АГРосеРвіс»

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 
ПАТ «кРеМенчукГАЗ»

Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, 39601 
м. Кременчук, пров. Г.Бреста, 46, т/ф 0536776721, E-mail peo@kgaz.com.ua, 
веб-сайт: www.kgaz.com.ua. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.15 при-
пинені повноваження осіб, які перебували на посадах з 18.04.14: голова нагля-
дової ради (НР) ТОВ КУА «СЕМ», володiє 0,133% акцій (1413,35грн.); члени НР: 
ТОВ «ГК «Содружество», володiє 26% акцій (276275,95грн.); Антонов Олексй 
Юрійович, акціями не володiє; Попов Роман Вікторович, акціями не володiє; По-
пов Віктор Григорович, володiє 0,0009% акцiй (10грн.); Якименко Нiна Олексiївна, 
уповноважений представник ПАТ «НАК «Нафтогаз України», що володiє 25% 
акцiй (265650,05грн.); Кондратенко Ірина Іванівна, уповноважений представник 
ПАТ «НАК «Нафтогаз України», що володiє 25% акцiй (265650,05грн.); а також 
припинені повноваження осіб, які перебували на посадах з 05.06.13: голова ре-
візійної комісії (РК) Горбачова Любов Анатоліївна, володiє 0,0009% акцій (10грн.); 
члени РК: Скакун Олександр Вікторович, акціями не володіє; Мендик Iгор Пили-
пович, уповноважений представник ПАТ «НАК «Нафтогаз України», що володiє 
25% акцiй (265650,05грн.). Тим же рішенням обрані на 3 роки: голова НР Попов 

Віктор Григорович, володiє 0,0009% акцiй (10грн.), попередня посада гендирек-
тор ТОВ «ГК «Содружество»; члени НР: ТОВ КУА «СЕМ», володiє 0,133% акцій 
(1413,35грн.); ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС (О-в Мен 
007341V), володiє 45,8% акцій (486777,05грн.); ТОВ «Енерго-Лан», володiє 0,2% 
акцій (2467,9грн.); ТОВ «ГК «Содружество», володiє 26% акцій (276275,95грн.); 
Кондратенко Ірина Іванівна, уповноважений представник ПАТ «НАК «Нафтогаз 
України», що володiє 25% акцiй (265650,05грн.); Алешківська Галина Павлівна, 
уповноважений представник ПАТ «НАК «Нафтогаз України», що володiє 25% 
акцiй (265650,05грн.); голова РК ТОВ «Нафта-ИМПЭКС, ЛТД», володiє 0,00005% 
акцій (0,5грн.); члени РК: ТОВ «Облгазстрой», володiє 0,00005% (0,5грн.); ТОВ 
«Нафта-Iнвест», володiє 0,06% акцій (635,65грн.); Скакун Олександр Вікторо-
вич, акціями не володіє, попередня посада: головний бухгалтер ТОВ ГК «Со-
дружество»; Мендик Iгор Пилипович, уповноважений представник ПАТ «НАК 
«Нафтогаз України», що володiє 25% акцiй (265650,05грн.). Згоди на розкриття 
паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадові особи не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. Голова правлiння Оксененко Богдан 
Вiкторович.
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Публічне АкціонеРне ТовАРисТво 
«обуХівсЬкиЙ РАЙАГРоТеХсеРвіс»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Обухівський райагротехсервіс»; 
00904575; 08700, Київська, Обухів-
ський, м.Обухів, Будьоного, б.35; 
(04572) 5-12-73

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

17.04.2015

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

http://00904575.smida.gov.ua 

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Міжнародний інститут аудиту», 
21512649

5. Інформація про загальні збори 
Протягом звітного періоду проводились чергові загальні збори — 
29.04.2014р. Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товари-
ства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Това-
риством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що 
розглядались на загальних зборах: 1. Розгляд та затвердження річного 
звіту правління Товариства за 2013 рік (вирішили визнати роботу прав-
ління Товариства задовільною та затвердити річний звіт правління за 
2013 рік); 2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства 
за 2013 рік (вирішили визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задо-
вільною та затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік); 3. Розгляд та 
затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік (вирішили 
визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та затвердити 
звіт Наглядової ради за 2013 рік); 4. Розгляд та затвердження фінансової 
звітності Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити фінансову звіт-
ність Товариства за 2013 рік); 5. Затвердження розподілу (використання) 
прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 
2013 році (вирішили затвердити порядок розподілу (використання) при-
бутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 
році та покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутніх періо-
дів); 6. Викуп майна, що перебуває на балансі Товариства з державної 
власності; 7. Надання повноважень на укладання та підписання всіх 
документів,що пов?язані з викупом майна,котре перебуває на балансі 
Товариства з державної власності.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 12253 12770
Основні засоби (за залишковою вартістю) 250 317
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7465 7637
Сумарна дебіторська заборгованість 4200 4485
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 27
Власний капітал 4764 4931
Статутний капітал 2000 2000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 699 866
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 7489 7839
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

(0,02) (0,04)

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

(0,02) (0,04)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8000000 8000000
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

- -

АТЗТ «свіТАнок», 
код за ЄДРПОУ 19327755 (надалі-Товариство) повідомляє про прове-

дення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22 травня 
2015 року о 14.00 за адресою: м. львів, вул. Городоцька, 174, кімна-
та 420. Початок реєстрації акціонерів о 13.30 до 13.55 за місцем прове-
дення зборів.

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

акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2014 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження річного звіту АТЗТ «Світанок».
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності 

Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від іме-

ні Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної 
реєстрації Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 19 травня 2015р. 24.00.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до 
загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі това-
риства за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 174, кімната 420, у робочі дні 
з 9.00 год. по 17.00 год. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів 
з документами — генеральний директор Деркач Василь Михайлович.

Довідки за телефоном: (032) 232-42-86.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014р. (тис.грн.)
найменування показника Період

Звітний 
2014р.

Попередній 
2013р.

Усього активів 6013 4156
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1785 1908
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1582 1158
Сумарна дебіторська заборгованість 2167 802
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 91
Власний капітал 1777 1698
Статутний капітал 128 128
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2863 -2942
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 4236 2458
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,62 0,89

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

0,62 0,89

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 127823 127823
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

Загальна номінальна 
вартість

0 0

У відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«ФуТболЬниЙ клуб «чоРноМоРецЬ»

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Футбольний клуб «Чорноморець», 
код за ЄДРПОУ 22449841
65039, м. Одеса, пр-т Гагарiна, 12А;
048-719-86-00

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

17.04.2015

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

chernomorets.odessa.ua
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ПовіДоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ емітента 00412056
3. Місцезнаходження 65005, Одеська обл., м. Одеса, 

вул.  Мельницька, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 234-19-55, 234-19-55
5. Електронна поштова адреса Krivoshija.J@globalspirits.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://doc.shustov.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

іі. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далі - Товари-
ство) 19.04.15 (Протокол чергових загальних зборів акціонерів №22 від 
19.04.15) було прийнято рішення достроково припинити повноваження Го-
лови та Членів Наглядової ради Товариства, та обрати новий склад Членів 
Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Припинити повноваження «OXFORD AMG-77 LІMІTED» («ОК-
СФОРД АМГ-77 ЛІМІТЕД») на посаді Голови та Члена Наглядової ради То-
вариства 19.04.15 у зв’язку з переобранням нового складу Наглядової ради 
Товариства. Займало вказані посади з 27.04.14 до 19.04.15. Володіє част-
кою в статутному капіталі Товариства в розмірі 95,1188%. Підстава припи-
нення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів Товариства 
(Протокол чергових загальних зборів акціонерів №22 від 19.04.15 (далі – 
Протокол №22 від 19.04.15).

2. Припинити повноваження Черняка Сергія Юрійовича (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) на посаді Члена Наглядової ради То-
вариства 19.04.15 у зв’язку із переобранням нового складу Наглядової 
ради Товариства. Займав вказану посаду з 24.03.13 до 19.04.15. Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної 
(незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава 
припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів Товари-
ства (Протокол №22 від 19.04.15).

3. Припинити повноваження Начевої Тетяни Олександрівни (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) на посаді Члена Наглядової ради 
Товариства 19.04.15 у зв’язку із переобранням нового складу Наглядової 
ради Товариства. Займала вказану посаду з 16.07.07 до 19.04.15. Часткою 
в статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної 

(незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава 
припинення повноважень – рішення загальних зборів акціонерів Товари-
ства (Протокол №22 від 19.04.15).

4. обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Товари-
ства з 19.04.15 «OXFORD AMG-77 LІMІTED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛІМІТЕД») 
(на новий строк). Частка, якою володіє у статутному капіталі Товариства – 
95,1188 %. Розмір пакета акцій Товариства, які належать особі - 344687720 
(триста сорок чотири мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) 
штук простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх п’яти років за-
ймало посади Голови та Члена Наглядової ради ПрАТ «ПЛГЗ», Товариства. 
Підстава обрання – рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Про-
токол №22 від 19.04.15).

5. обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Това-
риства з 19.04.15 Замч Наталію Геннадіївну, (згода на розкриття паспорт-
них даних не надана). Частка, якою володіє у статутному капіталі Товари-
ства – 0%. Розмір пакета акцій Товариства, які належать особі – 0 шт. 
Протягом останніх п’яти років займала посади заступника фінансового ди-
ректора, фінансового директора, головного бухгалтера. Посадова особа 
непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Підстава обрання – рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Про-
токол №22 від 19.04.15).

6. обрати строком на три роки на посаду Члена Наглядової ради Това-
риства з 19.04.15 Начеву Тетяну Олександрівну (на новий строк), (згода на 
розкриття паспортних даних не надана). Частка, якою володіє у статутному 
капіталі Товариства – 0%. Розмір пакета акцій Товариства, які належать 
особі – 0 шт. Протягом останніх п’яти років займала посади Члена Наглядо-
вої ради Товариства, головного технолога, начальника науково-дослідної 
лабораторії, старшого технолога науково-дослідної групи лабораторії за-
воду, технолога цеху. Посадова особа непогашеної (незнятої) судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Підстава обрання – рішення загаль-
них зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 від 19.04.15).

Наглядовою радою Товариства 19.04.15 було прийнято наступне рішення:
1. Обрати строком на три роки на посаду Голови Наглядової ради Това-

риства «OXFORD AMG-77 LІMІTED» («ОКСФОРД АМГ-77 ЛІМІТЕД»). Част-
ка, якою володіє у статутному капіталі Товариства – 95,1188%. Розмір паке-
та акцій Товариства, які належать особі - 344687720 (триста сорок чотири 
мільйони шістсот вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук простих імен-
них акцій Товариства. Протягом останніх п’яти років займало посади Голо-
ви та Члена Наглядової ради ПрАТ «ПЛГЗ», Товариства. Підстава призна-
чення – рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №б/н від 
19.04.15).

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

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

виконуючий обов’язки
Голови Правління Товариства  надводська і.в.

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «оДесЬкиЙ конЬЯчниЙ ЗАвоД»

Річна інформація ПрАТ «Полтавський вентиляторний завод»  
за 2014р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Полтавський вентиляторний завод», 00909779, вул.Островсько-

го, 8, смт.Котельва, Котелевський р-н., Полтавськаобл., 38600,  
05350 2-13-98; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015;  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://ventilator-pvz.com/

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 
«ПолТАвсЬкиЙ венТилЯТоРниЙ ЗАвоД»

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«ЮРиДичнА ПРАкТикА»

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА 
ПРАКТИКА», 22890879, вул. 
Дягтярівська, 25-А, корп. «Л», 
м. Київ, Шевченківський, 
04119, (044) 495-27-27

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

21.04.2015

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

д/н
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ПовіДоМленнЯ
про виникнення особливої інформації про емітента 

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

СТВО «БАНК СІЧ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т/ф.(044)207-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@sichbank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sichbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. Текст повідомлення

Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК СІЧ», які відбулися 16.04.2015 року, прийнято рішення:

1. У зв‘язку із змінами до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
припинити повноваження Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі: 

- Голова Спостережної Ради Раздорожний Валерій Вікторович. Володіє 
часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 48,33%. Непогаше-
ної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 
господарської, службової діяльності не має. Строк перебування на посаді — 
5 місяців. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Ситник Микола Миколайович. Часткою в ста-
тутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Строк перебування на посаді — 5 місяців. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Гордеєв Ігор Валерійович. Часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Строк перебування на посаді — 5 місяців. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

2. Обрати новий склад Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі  
5 осіб терміном на 3 роки: 

- Голова Спостережної Ради Раздорожний Валерій Вікторович. Володіє 
часткою в статутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» в розмірі 48,33%. Непога-

шеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у 
сфері господарської, службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти 
років Раздорожний В.В. обіймав посади менеджера-аналітика, комерційно-
го директора ТОВ «ЕСТРЕЛА». Протягом останніх трьох років обіймав по-
саду Голови Спостережної Ради ПАТ «БАНК СІЧ». Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Ситник Микола Миколайович. Часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової 
діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Ситник М.М. обіймав посаду 
заступника директора з комерційних питань ТОВ «Видекс». Протягом останніх 
трьох років обіймав посаду заступника Голови Спостережної Ради ПАТ «БАНК 
СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Гордеєв Ігор Валерійович. Часткою в статутному 
капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчине-
ні з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності 
не має. Протягом останніх п’яти років Гордеєв І.В. обіймав посади Голови Прав-
ління ПАТ «Банк Траст-Капітал», Голови Правління ПАТ «БАНК Столиця». Про-
тягом останніх трьох років обіймав посаду члена Спостережної Ради ПАТ  «БАНК 
СІЧ». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Губанов Олег Вячеславович. Часткою в ста-
тутному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років 
Губанов  О.В.обіймав посаду члена Правління ПрАТ «Укргаз-Енерго». По-
садова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Член Спостережної Ради Мельник Андрій Павлович. Часткою в статут-
ному капіталі ПАТ «БАНК СІЧ» не володіє. Непогашеної судимості за зло-
чини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, 
службової діяльності не має. Протягом останніх п’яти років Мельник А.П. 
обіймав посади директора, радника ТОВ «СЕЙВ ВЕЛЛ ЛТД».

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис

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

Голова Правління
ПАТ «бАнк січ»  в.в.Шульга

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «бАнк січ»

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

i. основні відомості про емітента. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента Приватне акцiонерне товариство «Херсонське АТП 16527», 
03119003, Херсонська , д/н, 73034, м.Херсон, Новомиколаївське шосе, 
9 (0552) 33-70-76. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2015 р. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://atp-16527.jimdo.com. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю неза-
лежна аудиторська фiрма «Прiоритет , 14124964. Інформація про за-
гальні збори. Чергові загальні збори відбулись 17.04.2014р. 1. Обран-
ня членів лічильної комісії. Слухали:Вишнівську І.М. Вирішили: 
1. Обрати лічильну комісію в складі: Мележик І. Ф. — голова лічильної 
комісії, Єфремов О. В., Ленський І. О. 2. Затвердження регламенту 
загальних зборів акціонерів та порядку голосування на зборах. Слуха-
ли: Монастирьову Т.А., заст.голови НР. Вирішили: Голосування на збо-
рах проводити відкритим способом — картками для голосування. За-
твердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів.  
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2013 рік та основні напрями фінансово-господарської 
діяльності у 2014році. Затвердження річного звіту та балансу за 
2013  рік. Слухали:1) Монастирьова Ю.В., голову правління Звіт прав-
ління ПрАТ  «Херсонське АТП 16527» «Про результати фінансової ді-
яльності за 2013 рік». 2 ) Лисенко І.В., головного бухгалтера про фінан-
совий стан підприємства за 2013 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт 
і баланс за 2013 рік. 4. Звіт ревізійної комісії. Слухали: Стехач В.П., 
голову РК. Вирішили:Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії.  
5. Звіт наглядової ради. Слухали: Вишнівську І.М., голову НР. Виріши-
ли: Затвердити звіт наглядової ради. 6. Розподіл прибутку товариства 
за підсумками роботи у 2013 році. Слухали:Лисенко І.В., головного 
бухгалтера. Вирішили: Направити одержаний прибуток товариства за 
підсумками роботи у 2013 році на розвиток виробництва  — придбання 

нових автобусів. 7. Прийняття рішення про отримання кредиту з банку 
для придбання рухомого складу. Слухали: Монастирьова Ю.В., голову 
правління. Вирішили: Надати згоду на отримання кредитних коштів у 
ХОУ АТ «Ощадбанк» в розмірі до 10000000,00 (одного мільйону) гри-
вень під 18,8% річних терміном на 36 місяців. Позачергові загальні 
збори відбулись 07.01.2014р. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Слу-
хали: Вишнiвську I.М. Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі: Ме-
лежик I. Ф., — Ленський I. О., Копитiн С. В. 2.  Затвердження регламен-
ту загальних зборiв акцiонерiв та порядку голосування на зборах. 
Слухали: Вишнiвську I.М. Вирішили: Голосування на зборах проводи-
ти відкритим способом — картками для голосування. Затвердити за-
пропонований регламент загальних зборів акціонерів.3. Прийняття 
рiшення про отримання кредиту з банку для придбання рухомого скла-
ду. Слухали : Монастирьова Ю.В., голову правління, щодо отримання 
кредиту на оновлення парку машин. Вирiшили: Надати згоду на отри-
мання кредитних коштiв у ХОУ АТ  «Ощадбанк» в розмiрi до 
20000000,00 (двох мiльйонiв) гривень пiд 18,3% рiчних термiном на 
36  мiсяцiв.

Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн) Найменування показника Період звітний/ попе-
редній. Усього активів5 461/4963. Основні засоби (за залишковою вар-
тістю) 1803/857. Запаси 11/11. Сумарна дебіторська заборгованість 
3447/3657. Грошові кошти та їх еквіваленти 41/303. Власний капітал 
581/316. Статутний капітал 176/176. Непокритий збиток -182/-447. 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 673/0. Поточні зобов’язання 
і забезпечення 4207/4647. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 
0.376848/0.2872582. Скоригований чистий прибуток на одну просту ак-
цію (грн) 0.376848/0.2872582. Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 703200/703200. Викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду не здійснювався.

Голова правління  Монастирьов Ю.в.

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво
«ХеРсонсЬке АТП 16527»
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Додаток 22
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗвіТ
про результати розміщення облігацій

ТовАРисТво З обМеЖеноЮ 
віДПовіДАлЬнісТЮ «ХАРвесТАГРо» 

код за ЄДРПоу 38781225
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер № 26/2/2015-Т
Дата реєстрації 11.03.2015року

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 23.03.2015 року

фактична  10.04.2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про 
розміщення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

 30.09.2015 року 
включно.

фактична  10.04.2015 року
3. кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

 220 000  (двісті двадцять 
тисяч) штук

фактично розміщених  220 000  (двісті двадцять 
тисяч) штук

4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

 220 000 000,00 (двісті 
двадцять мільйонів) 
гривень

фактично розміщених, грн  220 000 000,00 (двісті 
двадцять мільйонів) 
гривень

5. Загальна сума, на яку укладено 
договори з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

 132 090 200,00 гривень 
(сто тридцять два 
мільйони дев’яносто 
тисяч двісті гривень 
00 копійок)

облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

-
-

облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

-

-
облігації, придбані працівниками 
емітента**

-
-

Від емітента:
 Директор
(посада)

____________
(підпис)

Постол олександр 
володимирович

(прізвище, ім’я, по батькові)
Від аудитора*:
Директор ПП «АФ 
«АуДиТ — оПТіМ» 

(посада)

_______________
(підпис)

Трушкевич Тетяна 
Миколаївна

(прізвище, ім’я, по батькові)
Від фондової біржі, 
через яку здійснено 
публічне розміщення 
облігацій***:
Заступник Голови 

Правління
ПрАТ «українська 
фондова біржа»

(посада)

________________
(підпис)

М. П.

бутенко Д.с.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:
Директор департа-

менту
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

Адамовська М.о.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПРивАТне АкціонеР-

не ТовАРисТво «ТеХінвенТ»
2. Код за ЄДРПОУ — 23793730
3. Місцезнаходження — 69068 м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд.2А
4. Міжміський код, телефон та факс — (061) 720-48-15 (061) 213-91-19
5. Електронна поштова адреса — bellei@comint.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — tehinvent.com.ua/osobaya
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

У зв'язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 16.04.2015р. (Протокол №1/15) прийняте рішення 
припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Покатова Олім-
пія Валер’яновича, який займав посаду голови наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки.

У зв'язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 16.04.2015р. (Протокол №1/15) прийняте рішення 
припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Височіна Дми-
тра Володимировича, який займав посаду члена наглядової ради. Поса-
дова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки.

У зв'язку із закінченням строку повноважень, загальними зборами 
ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 16.04.2015р. (Протокол №1/15) прийняте рішення 
припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Ратко Сергія 
Георгійовича, який займав посаду члена наглядової ради. Посадова осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 3 роки.

Загальними зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 16.04.2015р. (Протокол 
№1/15) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової ради, а 
саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ ІН-
ВЕСТ», код ЄДРПОУ 32013602 обрано на посаду члена наглядової ради. 
Юридична особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 17,209%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 4572000,00 грн. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Представник юридичної особи непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 16.04.2015р. (Протокол 
№1/15) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової ради, а 
саме: Височіна Дмитра Володимировича обрано на посаду члена нагля-
дової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з 2007року директор ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ»; секре-
тар Наглядової ради ПАТ «Шліфверст», член Наглядової ради ПрАТ  «ТЕХ-
ІНВЕНТ».

Загальними зборами ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ» від 16.04.2015р. (Протокол 
№1/15) прийняте рішення про обрання нового складу наглядової ради, а 
саме: Ратко Сергія Георгійовича обрано на посаду члена наглядової ради. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2007 
року начальник загального відділу ТДВ «СК «Мотор-Гарант»; генеральний 
директор ПрАТ «ТД «Олена» (за сумісництвом), директор ТОВ «Мотор-
Інтеркомс» (за сумісництвом), директор ТОВ «Полігон-Елітсервіс» (за суміс-
ництвом), директор ТОВ «Руна» (за сумісництвом),директор ТОВ «Страте-
гія — Ресурс» (за сумісництвом), директор ТОВ «Базис-Запоріжжя» (за 
сумісництвом), член Наглядової ради ПАТ «Шліфверст», член Наглядової 
ради ПрАТ «ТЕХІНВЕНТ», член Наглядової ради ПАТ «Мотор-Банк».

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

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

2. Директор ПрАТ «ТеХінвенТ»  с.о.буренко
17.04.2015 р.
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Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«МiЖнАРоДниЙ iнвесТицiЙниЙ бАнк»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (емітента)

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ — 35810511
3. Місцезнаходження — 01015, Київ , Лаврська , 16
4. Міжміський код, телефон та факс — 044 351 79 00 351 79 01
5. Електронна поштова адреса — bank@ii-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — 
www.ii-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації — Зміна складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15 квітня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол №13) 

було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме припи-
нення повноваження Голови Наглядової ради Сича Володимира Анатолі-
йовича, Заступника голови Наглядової ради Коваленко Ганни Миколаїв-
ни, членів Наглядової ради — Зіміна Олега Петровича, Буглака Юрія 
Олександровича; обрати Голову Наглядової ради Сича Володимира Ана-
толійовича, Заступника голови Наглядової ради Коваленко Ганну Микола-
ївну, членів Наглядової ради — Дмитрука Віктора Олександровича, Зіміна 
Олега Петровича, Буглака Юрія Олександровича. Строк перебування на 
своїх посадах членів Наглядової ради повноваження яких припинено — з 
19.11.2014 по 15.04.2015 р.р.

Строк на який обрано членів Наглядової ради — 3 роки. 
Рішення прийнято Загальними зборами на пiдставi положень Статуту 

емітента, Закону України «Про акцiонернi товариства «, у зв’язку з достро-
ковим припиненням повноважень члена Наглядової ради і необхiднiстю 
обрання нового складу Наглядової ради. Частка члена Наглядової ради 
Зіміна Олега Петровича в статутному капiталi емітента складає: — 
9.9008%. Члени Наглядової ради Сич Володимир Анатолійович, Ковален-
ко Ганна Миколаївна, Буглак Юрій Олександрович та Дмитрук Віктор 
Олександрович часткою в статутному капiталi емітента не володіють. 

Сич Володимир Анатолійович із 2009 по 2010 рік був радником голови 
правління ВТБ Банку, період з 2010 — 2012р.р. займав посаду начальника 
загального відділу ПАТ «МІБ», з 2012 — 19.11.2014 р.р. працював на по-
саді корпоративного секретаря, з 19.11.2014 — 15.04.2015 р.р — Голова 
Наглядової ради ПАТ «МІБ».

Дмитрук Віктор Олександрович у період 2008 — 2015р.р. займав по-
саду начальника управлiння оперативного кредитування корпорації «Бог-
дан». Інформація про посади, які обіймали iншi особи протягом останніх 
п'яти років, емітенту не надавалась. Вказані посадові особи ПАТ «МІБ» не 
мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоди фі-
зичних осіб на оприлюднення паспортних даних не надано. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова Правління людвик к.А.

Річна інформація емітента
i. основні відомості про емітента

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

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «МiЖ нА-
РоДниЙ iнвесТицiЙниЙ бАнк», код за ЄДРПоу 35810511,

м. київ, 01015, вул. лаврська, 16, тел. 044 351 79 00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії
27.04.2015
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
bank@ii-bank.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — 

фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «бДо», код за ЄДРПоу 

20197074
5. Інформація про загальні збори 
15.04.2014 було проведено Загальні збори акцiонерiв емітента, на яких 

розглядалися питання, пов’язані з затвердженням річних результатів ді-
яльності емітента, збільшенням статутного капіталу емітента (шляхом 
підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статут-
ного капіталу частини прибутку), а також питання про призначення членів, 
Голови та Заступника голови Наглядової ради , Голови та членів Ревізій-
ної комісії, про затвердження змін і доповнень до Положення про Нагля-
дову раду. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборiв не надава-
лися. Перелік питань, внесених до порядку денного, було затверджено 
Наглядовою радою Банку. На Загальних зборах було прийнято рішення по 
всім питанням порядку денного.

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалося.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3 216 936 1 703 170
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 115 508 243 548
Кошти в інших банках 167 280 179 307
Кредити та заборгованість клієнтів 1 728 624 1 133 455
Усього зобов’язань 3 077 657 1 579 847
Кошти банків 10 010 33 838
Кошти клієнтів 2 851 526 1 431 444
Усього власного капіталу 139 279 123 323
Статутний капітал 121 424 110 080
Чистий прибуток/(збиток) 15 956 12 033
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

175.82 132,43

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

175.82 132,43

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 
«ФінАнс бАнк»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 19193869
3. Місцезнаходження — 02002, місто київ, вулиця Панельна, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 569-40-70
5. Електронна поштова адреса — i@financebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення № 2826 — зміна 
складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» (протокол № 32 

від 17 квітня 2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. 
Підставою для цього стало припинення повноважень Голови та інших чле-
нів Ревізійної комісії в зв’язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії 
ПАТ «ФІНАНС БАНК», а саме: 

припинені повноваження Голови Ревізійної комісії Павлика Володимира 
Івановича, який перебував на цій посаді з 11 квітня 2014 року по 17 квітня 

2015 року. Павлик В.І. часткою у статутному капіталі ПАТ «ФІНАНС БАНК» 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Павлик В.І. протягом своєї діяльності займав посади: заступника на-
чальника управління, заступника генерального директора;

припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Лебідь Олексія Івано-
вича, який перебував на цій посаді з 11 квітня 2014 року по 17 квітня 
2015 року. Лебідь О.І. є акціонером ПАТ «ФІНАНС БАНК» та володіє част-
кою у статутному капіталі ПАТ «ФІНАНС БАНК» в розмірі 9,5721 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Лебідь О.І. 
протягом своєї діяльності займав різні посади в правоохоронних органах;

припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Шаєнко Оксани Григо-
рівни, яка перебувала на цій посаді з 11 квітня 2014 року по 17 квітня 
2015 року. Шаєнко О.Г. часткою у статутному капіталі ПАТ «ФІНАНС БАНК» 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Шаєнко О.Г. протягом своєї діяльності займала посади: фінансового 
менеджера, начальника фінансового відділу.

Нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ФІНАНС БАНК» не обрано.

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

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

в.о.Голови Правління ПАТ «ФінАнс бАнк» _______ П. в.Петченко 
 М.П. (підпис)  (П.І.Б) 17 квітня 2015 року

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «ФінАнс бАнк»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміну 
складу посадових осіб) емітента 

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-

ство "ІНГ Банк Україна" 
2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження емітента 04070, м. Київ, Поділь-

ський р-н, вул. Спаська, 30-А 
4. Міжміський код, телефон та факс Тел. 0442303030, факс 

0442303040
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Kiev.News@ingbank.com

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

http://www.
ingcommercialbanking.com/
eCache/UKR/27/743.html

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

іі. Текст Повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «ІНГ Банк Україна» на позачерговому за-

сіданні (Протокол від 15.04.2015 р.) були прийняті наступні рішення 
про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «ІНГ Банк Україна»: 

- Відкликати пана Дідріка Константіна Барона ван Вассенаара, Гло-

бального Керівника з питань розвитку мережі корпоративного банків-
ського бізнесу ІНГ, Головою Наглядової Ради ПАТ «ІНГ Банк Україна» 
18 липня 2014 року (паспорт BECJJRJP6б виданий 13.10.2011 Бурго-
містром Блумендала), строк, на який призначено особу — без зазна-
чення строку. Працює в ІНГ понад 16 років. Працював на посаді Голо-
ви Наглядової Ради ПАТ «ІНГ Банк Україна» з 09.07.2014 року по 
15.04.2015 року Частка в статутному капіталі емітента — 0,00%. По-
садова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

- Обрати пана Ернста Хоффа, Керівника з питань розвитку мережі 
Європейських країн: Болгарія, Чехія, Угорщина, Казахстан, Росія, Скан-
динавія, Словаччина, Швейцарія, Україна в ІНГ, Головою Наглядової 
Ради ПАТ «ІНГ Банк Україна» 15 квітня 2015 року (паспорт BM94PR358 
виданий 04.11.2014 Бургомістром Хюйзена), строк, на який призначено 
особу — без зазначення строку. Працює в ІНГ понад 22 роки. Частка в 
статутному капіталі емітента — 0,00%. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. Голова Правління  ерік к.А. версавел 
17.04.2015 

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво “інГ бАнк укРАЇнА”

Річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство «ОДЕСА-
ПРОДКОНТРАКТ»,
код за ЄДРПОУ 01553764, 
65025, Одеса, 19 км. Старокиївської дороги,
тел. 048-756-71-18,

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

17.04.2015

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

odpc.emitent.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ», 
код за ЄДРПОУ 34995264 

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

23 квіт. 2014 р. відбулись чергові загальні збо-
ри.
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 
2013  р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2013 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2013 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2013 р.
7. Внесення змiн до складу органiв управлiння 
та контролю Товариства. 
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не було. Рiшення 
прийнятi бiльшiстю голосiв присутнiх акцiонерiв 
Товариства та їх представникiв, за принципом 
голосування: 1 акцiя — 1 голос., а саме:
1. Обрати склад лiчильної комiсiї.
2. Затвердити звiт Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк.

3. Затвердити звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товари-
ства за 2013 рiк.
6. В зв’язку вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками 
дiяльностi Товариства в 2013 р. нарахування 
та виплату дивiдендiв не здiйснювати.
7. Змiни до складу Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї Товариства не вносити.
8. Створити в Товариствi одноосiбний виконав-
чий орган — Генеральний директор, про що 
внести змiни до Статуту Товариства та затвер-
дити його нову редакцiю.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 39008 34847
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1445 1651
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 47 52
Сумарна дебіторська заборгованість 4976 32
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 45
Власний капітал 6272 5694
Статутний капітал 3832 3832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -33112 -33690
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 28829 28832
Поточні зобов’язання і забезпечення 3907 321
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

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «оДесАПРоДконТРАкТ»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство «Спецавто-
матика», 
код за ЄДРПОУ 00226885.
65033, Одеса, Гастелло, 52, 
тел. (048) 715-79-31

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

17.04.2015

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

specauto.emitent.od.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «ЕКОНОМIЧНI 
ПРIОРИТЕТИ», код за ЄДРПОУ 34995264 

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

4 квіт. 2014 відбулись чергові загальні збори.
Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 201 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2013 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2013 р.
7. Внесення змiн до складу органiв управлiння 
та контролю Товариства. 
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку 
денного не було. Всi рiшення прийнятi 
бiльшiстю голосiв присутнiх акцiонерiв Това-
риства та їх представникiв, за принципом го-
лосування: 1 акцiя — 1 голос. Результати роз-
гляду питань (вирiшили):

1. Затвердити склад лiчильної комiсiї.
2. Затвердити звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядо-
вої ради Товариства за 2013 рiк. 
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї за 2013 рiк. 
5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товари-
ства за 2013 рiк. 
6. В зв’язку вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками 
дiяльностi Товариства в 2013 р. нарахування 
та виплату дивiдендiв не здiйснювати.
7. Змiни до складу органiв управлiння та 
контролю не вносити.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34780 34852
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5871 6373
Довгострокові фінансові інвестиції 108 108
Запаси 369 226
Сумарна дебіторська заборгованість 10448 9712
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 460
Власний капітал 33549 33630
Статутний капітал 29500 29500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -86 -5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1231 1222
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.) 118000000 118000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«сПецАвТоМАТикА»
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вiДкРиТе АкцiонеРне ТовАРисТво 
«Хлiб киЄвА»

РічнА інФоРМАціЯ
емітента цінних паперів 

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

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

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

21.04.2015

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

http://www.khlebkieva.com/

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Євро-
аудит», 30437318

5. Інформація про загальні збори Чергові річні та позачергові загальні 
збори акціонерів в звітному році не 
скликалися та не проводилися. 
Загальні збори акціонерів не 
скликались через скрутне фінансове 
становище Товариства.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, у зв’язку з не 
проведенням загальних зборів акціонерів. Дивіденди за результатам пе-
ріоду, що передував звітному, та за результатами звітного періоду не на-
раховувалися та не виплачувалися. 

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 154890 154270
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 141740 141740
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1666 4706
Грошові кошти та їх еквіваленти 8617 7824
Власний капітал 154537 153285
Статутний капітал 149016 149016
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5521 4269
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 353 985
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0,02

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

0 0,02

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

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПрАТ «ЗАвоД суПуТник»
РічнА інФоРМАціЯ 

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

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

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

ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» , 
02970300, Межигірська, 82-А, м. Київ, 
Подільський, Київська область, 
04080, Україна, 044 417 73 15

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

20.04.2015

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

smida.gov.ua

ТовАРисТво З обМеЖеноЮ 
вiДПовiДАлЬнiсТЮ «нiко»

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «нiко», 
20390397, 07850 київська 
область бородянський район 
смт. клавдiєво-Тарасове 
вулиця карла Маркса, 
будинок 44б, (095) 282 66 10

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

17.04.2015

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

www.nikopharm.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Прайм 
Аудит», 32772532

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

Заповнюють емітенти — акці-
онерні товариства

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  235038  202800
Основні засоби (за залишковою вартістю)  98868  126868
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  64243  29217
Сумарна дебіторська заборгованість  56203  41808
Грошові кошти та їх еквіваленти  4943  811
Власний капітал  26783  27456
Статутний капітал  25000  25000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1379  2052
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  37480  138588
Поточні зобов’язання і забеспечення  170775  36756
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  --  -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 --  -- 

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

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

Директор ____________  лисицький Андрiй Георгiйович

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво 
“АГРоХiМценТР”

Річна інформація приватного акціонерного товариства 
«Агрохімцентр» для опублікування в офіційному друкованому 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Агрохiмцентр", 23497084м. Київ , 
Днiпровський, 02090, м. Київ, 
Лобачевського, 23/4-б 
044 574-28-66,

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

20.04.2015

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

www.agrochimcentre.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова 
компанiя «Унiверсальна», 20113829, м. Київ, 
Шевченкiвський, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмель-
ницького, 48А, (044) 281-61-50

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

20.04.2015

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

www.universalna.com 

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

ТОВ «Аудит Консалтинг Груп», 35316245

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

Чергові загальні збори акціонерів відбулись 
29.04.2014 (кворум 84.3766). 
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2.Про обрання голови та секретаря зборiв, визначення 
регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 
2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради товариства за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення 
значних правочинiв.
Слухали: з процедурного питання Корпоративно-
го секретаря Костюка А.М., який поiнформував 
присутнiх, що всi акцiонери Товариства були 
повiдомленi про проведення загальних зборiв 
акцiонерiв персонально, шляхом надсилання по-
штових повiдомлень акцiонерам, не менш як за 
30 днiв до скликання загальних зборiв. 
Повiдомлення про проведення загальних зборiв 
було опублiковано в офiцiйному виданнi 
ДКЦПФР  — «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку» № 57 (1810) вiд 
«25»  березня 2014 року.
З першого питання порядку денного
Слухали: Корпоративного секретаря Костю-
ка  А.М., який запропонував обрати лiчильну 
комiсiю в складi: Семергей А.В. — голова лiчильної 
комiсiї, Грохольська Н.П. та Перехрестенко — 
члени лiчильної комiсiї. 
Вирiшили: Вирiшили обрати лiчильну комiсiю в 
складi: Семергей А.В. — голова лiчильної комiсiї, 
Грохольська Н.П. та Перехрестенко С.Д. — члени 
лiчильної комiсiї. 
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З другого питання порядку денного
Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., 
який у вiдповiдностi до статуту Товариства запропо-
нував та поставив на голосування загальних зборiв 
наступнi кандидатури Голови та Секретаря зборiв:
Голова зборiв — Костюк А.М.
Секретар зборiв — Семергей А.В.. 
Вирiшили:
Обрати: Головою зборiв — Костюка А.М.

Секретарем зборiв — Семергея А.В.
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З третього питання порядку денного
Слухали: Голову зборiв — Костюка А.М., який запропо-
нував затвердити рiчний звiт товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт товариства за 
2013 рiк.
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З четвертого питання порядку денного
Слухали: Голову зборiв — Костюка А.М. який запро-
понував прийняти рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Прийняти до уваги звiт Наглядової 
ради товариства за 2013 рiк.
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З п’ятого питання порядку денного
Слухали: Секретаря зборiв — А.В. Семергея, який 
запропонував прийняти рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Прийняти до уваги звiт Правлiння то-
вариства за 2013 рiк.
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З шостого питання порядку денного
Слухали: Секретаря зборiв — А.В. Семергея, який 
запропонував прийняти рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Прийняти до уваги звiт Ревiзiйної 
комiсiї товариства за 2013 рiк. 
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З сьомого питання порядку денного
Слухали: Голову зборiв — Костюка А.М., який за-
пропонував розглянути питання про направлення 
прибутку Товариства на розвиток товариства, по-
криття збиткiв минулих перiодiв.
Вирiшили: Направити прибуток Товариства на розви-
ток товариства, покриття збиткiв минулих перiодiв.
Голосували:
«За» — 138 754 679 голосiв, що складає 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — немає.
Рiшення прийнято одноголосно.
З восьмого питання порядку денного
Слухали: Секретаря зборiв А.В. Семергея, який 
повiдомив, що компанiєю укладаються договори 
страхування, страхова сума по яким може станови-
ти десятки або сотнi мiльйонiв гривень. У зв’язку з 
тим, що деякi контрагенти (зокрема банкiвськi уста-
нови) вимагають отримання згоди акцiонерiв на ко-
жен правочин, а часовi рамки отриманнi такої згоди 
(40 — 50 днiв), небажання клiєнта чекати фактично 
означали зрив пiдписання договору, зниження на-
шої конкурентоспроможностi на ринку страхування. 
З метою усунення цього фактору А.В. Семергей

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «сТРАХовА коМПАнiЯ «унiвеРсАлЬнА»
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запропонував попередньо схвалити укладення 
договорiв страхування незалежно вiд суми, що 
будуть пiдписанi протягом року з дати прийняття 
цього рiшення; доручити Головi правлiння товари-
ства вирiшувати питання доцiльностi укладення 
конкретного договору страхування за умови до-
тримання нормативiв по перестрахуванню, пе-
редбачених законодавством та Положенням про 
погодження нестандартних умов страхування у 
ПАТ «СК «Унiверсальна».
Вирiшили: Попередньо схвалити укладення 
договорiв страхування, якi в розумiннi законодавства 
є значними правочинами, та будуть укладенi протя-
гом одного року з дати прийняття даного рiшення. 
Доручити Головi правлiння товариства О.В. Музичко 
приймати рiшення про доцiльнiсть укладення кон-
кретного договору страхування та пiдписувати його 
вiд iменi компанiї без обмеження вартостi таких зна-
чних правочинiв за умови дотримання нормативiв по 
перестрахуванню, передбачених законом та Поло-
женням про погодження нестандартних умов стра-
хування у ПАТ «СК «Унiверсальна».
Голосували:
«За» — 131 868 317 голосiв, що складає 95,037 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у зборах.
«Проти» — немає.
«Утримались» — 6 886 363 голосiв, що складає 
4,963 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 
зборах.
Рiшення прийнято.
Голова зборiв __________ /Костюк А.М./
Секретар зборiв ___________ /Семергей А.В./

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 569508 460294
Основні засоби (за залишковою вартістю) 78573 83664
Довгострокові фінансові інвестиції 96947 85438
Запаси 461 485
Сумарна дебіторська заборгованість 100323 59606
Грошові кошти та їх еквіваленти 42012 46297
Власний капітал 242510 241274
Статутний капітал 164447 164447
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -195438 -196608
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 269783 188997
Поточні зобов’язання і забезпечення 57215 30023
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.0075 0.0015

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

0.0075 0.0015

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 164447 164447
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

Голова Правління  Музичко олексiй васильович
20.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ТовАРисТво З обМеЖе-
ноЮ віДПовіДАлЬнісТЮ «оілАГРоінвесТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 38781214
3. Місцезнаходження: 04201 м. Київ пр-т Маршала Рокосовського, 

буд.  3/4, офіс 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)-500-16 -05 (044)-500-16 -05
5. Електронна поштова адреса: oilagro@emitents.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

цього Положення: Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 
біржі.

ii. Текст повідомлення 
Облiгацiї серiї А Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОІЛАГРО-

ІНВЕСТ» включенi 17.04.2015 р. до котирувального списку ПрАТ «УФБ» 
другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру УФБ. Найменування фондової 

бiржi: ПрАТ «Українська фондова бiржа». Вид, номiнальна вартiсть та 
кiлькiсть цiнних паперiв: облiгацiї iменнi, дисконтнi, забезпеченi в 
бездокументарнiй формi iснування, номiнальна вартiсть цiнного паперу 
1  000,00 (одна тисяча) грн. 00 коп., кiлькiсть облiгацiй однiєї серiї — 
220  000 штук. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, 
якi були включенi до котирувального списку ПрАТ «УФБ» другого рiвня 
лiстингу, до загального розмiру випуску: 100%. Частка вiд розмiру статутно-
го капіталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у вiдсотках): 
2199,98%. Дата, номер державної реєстрацiї та орган, що здiйснив держав-
ну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: 11.03.2015 року №25/2/2015, 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Рiшення про 
включення облiгацiй серiї А до котирувального списку другого рiвня лiстингу 
було затверджено рiшенням Директора ТОВ «ОІЛАГРОІНВЕСТ» 
17.04.2015  р.

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

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

2. Директор  Мельник Дмитро вячеславович
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«ГРАНIТНI БУДIВЕЛЬНI 
МАТЕРIАЛИ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

35633203

3. Місцезнаходження емітента 83003 м. Донецьк 
проспект Iллiча, б. 17-Б

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(062) 388-71-18 (062) 388-71-18

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vatgranbudmat@ca.donbass.com

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

www.granitnti-budm.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Згідно з реєстру власників іменних цінних паперів станом на 

31.12.2014  року, отриманим 20.04.2015 року від депозитарію ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» відбулися зміни власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій , у зв'язку з чим пакет 
Власника акцій  — юридичної особи — ТОВ «Профіт Юніон» ( місцезна-
ходження: 01023, м. Київ, вул. Площа Спортивна, б. 1А, код за ЄДРПОУ 
39313143) став більше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме: частка акці-
онера в статутному капіталі емітента змінилась з 0% до 17,1993 %. Роз-
мір пакета акцій акціонера до зміни 0 шт., після змін -20 292 775 шт. Роз-
мір частки акціонера після змін 17,1993% від уставного капіталу 
товарисва.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор __________  Подофей сергiй вiкторович

М.П.

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «ГРАнiТнi буДiвелЬнi МАТеРiАли»

Річна інформація емітента ПАТ «нафтоавтоматика» за 2014р.
i. основні відомості про емітента

I. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Публiчне АкцiонеРне ТовА-
РисТво «нАФТоАвТоМАТикА», 00142970, 36034, м.Полтава, 
вул.Буровикiв, 8. (0532)66-75-47. II. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2015р.

III. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00142970.smida.gov.ua

IV.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності:ТОВ «Полтавське бюро судово-економiчної 
експертизи та аудиту», 23561178; V.Інформація про загальні збори: Чергові 
загальні збори акціонерів відбулися 25.04.2014р. Порядок денний: 1.Об-
рання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії та затвер-
дження процедури та регламенту загальних зборів акціонерів. 2.Затвер-
дження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2013р. 3.Затвердження звіту Наглядової ради за 2013р.  
4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу Товариства за 2013р. 5. Затвердження річної фінансової звітності 
Товариства за 2013р. 6.Розподіл прибутку/покриття збитків за 2013р. 7. Пе-
ревибори Правління Товариства. 8.Перевибори Наглядової ради Товари-
ства. 9.Перевибори Ревізійної комісії Товариства. 10.Внесення змін до Ста-
туту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Пропозицiй до 
перелiку питань порядку денного не надходило. Всi питання розглянутi та 
ухваленi. VI. За результатами звітнього та попереднього років рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 10316 3965
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4113 1954
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 765 639
Сумарна дебіторська заборгованість 2671 1256
Грошові кошти та їх еквіваленти 1595 9
Власний капітал 4435 2543
Статутний капітал 399 399
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1548 -340
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5881 1422
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1.183 0.0113
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1.183 0.042

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1596000 1596000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп ЦП 
власних випусків протягом періоду

0 0

Річна інформація ПАТ «АТП-15342» за 2014 рік
і. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Авто-
транспортне підприємство — 15342», 03118305, вул. Перемоги, 79, м.Лохви-
ця, Лохвицький р-н, Полтавська обл., 37200, (05356)3-18-34. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії:10.04.2015р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: http://atp-15342.pat.ua. 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту», 
23561178. 5. Інформація про загальні збори: чергові загальні збори були скли-
кані на 29.04.2014р. Порядок денний: 1.Про припинення діяльності 
ПАТ,,АТП-15342,, шляхом ліквідації. 2.Про призначення ліквідаційної комісії  
( ліквідатора) Товариства , визначення її повноважень та порядку прийняття 
нею рішень. 3.Про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури. 
Пропозицій до переліку питань до порядку денного не надходило. Збори не 
відбулись за відсутністю кворуму. 6.Інформація про дивіденди: Дивіденди у 
звітному та попередньому періодах не нараховувались та не виплачувались

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 525 655

Основні засоби (за залишковою вартістю) 505 643
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 15 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 2
Власний капітал 348 483
Статутний капітал 403 403
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1616 -1481
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 177 172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.08 -0.02

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

-0.08 -0.02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1612000 1612000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «АвТоТРАнсПоРТне ПіДПРиЄМсТво — 15342»
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Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПРивАТноГо АкціонеРноГо ТовАРисТвА «АсновА 

ХолДинГ»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «АС-

НОВА ХОЛДИНГ», місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Миколи Красно-
ва,  буд. 27.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 14 травня 2015 року 
об 11-00 годині за адресою: 03115, м. київ, вул. Миколи краснова, 27, 
адміністративна будівля (літера Ж,к), 5-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 
зборах: з 10-45 до 10-55 за місцем та у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах — 07 травня 2015 року станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів, обрання Голови та Секретаря зборів, Лічильної комісії.
2. Про завершення процедури приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВСЕРВІС-ЦЕНТР», яке припиняється в ре-
зультаті приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АС-
НОВА ХОЛДИНГ».

3. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» щодо правонаступництва за ТОВАРИ-

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Марiупольський завод важкого 
машинобудування»

2. Код за ЄДРПОУ 20355550
3. Місцезнаходження 87535, м. Марiуполь, площа 

Машинобудiвельникiв, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 51-79-39 (0629) 53-09-54
5. Електронна поштова адреса pr-telytsy@azovmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.azovmash.com/ru/
investors/1382089071

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗВМ» (протокол №18 вiд 

17.04.2015 р.) було прийняте рiшення припинити повноваження дiючого 
складу Наглядової ради ПАТ «МЗВМ» та вiдкликати єдиного члена — 
Компанiю AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED (АЗОВМАШIНВЕСТ ХОЛ-
ДИНГ ЛIМIТЕД) (Республiка Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ 235819) з поса-
ди Голови Наглядової ради Товариства. 

Рiшення прийнято у зв’язку з заявою юридичної особи AZOVMASHINVEST 
HOLDING LIMITED про дострокове припинення повноважень, як Голови 
Наглядової ради. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi протоколу загальних зборiв №18 вiд 17.04.2015 р. 

Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товари-
ства  — 80.7953%. 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 67744307 гри-
вень.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 (чотири) роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «МЗВМ» (протокол №18 вiд 
17.04.2015 р.) було прийняте рiшення обрати Головою Наглядової ради 
ПАТ «МЗВМ» Малюгу Андрiя Олександровича (паспорт: серiя ВА номер 
573459 виданий 17.12.1996 р. Iллiчiвським РВ Марiупольського ГУ УМВС 
України в Донецькiй областi). Рiшення прийнято у зв’язку з припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Призна-
чення посадової особи виконано на пiдставi протоколу загальних зборiв 
№18 вiд 17.04.2015 р.

Строк, на який обрано посадову особу — 3 (три) роки. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Фiнансовий директор. 

Вiдповiдно до внутрiшнього наказу Генерального директора 
ПАТ  «МЗВМ» №1-К вiд 17.04.2015 року звiльнено Меньшикову Галину 
Вiкторiвну з посади Головного бухгалтера Товариства на пiдставi її особис-
тої заяви за власним бажанням.

Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.07.2000 року.

Вiдповiдно до внутрiшнього наказу Генерального директора 
ПАТ  «МЗВМ» №2-К вiд 17.04.2015 року призначено Руденко Наталiю 
Павлiвну на посаду Головного бухгалтера Товариства на пiдставi особистої 
заяви.

Строк призначення посадової особи — до вiдкликання.
Посадова особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
перший заступник головного бухгалтера.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Телиця володимир iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2015
(дата)

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «МАРiуПолЬсЬкиЙ ЗАвоД вАЖкоГо МАШинобуДувАннЯ»

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «АсновА ХолДинГ»

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво 
«кАлАнчАцЬкиЙ МАслоЗАвоД»

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 
ПАТ «каланчацький маслозавод»

Публічне акціонерне товариство «Каланчацький маслозавод», 
ЄДРПОУ 00447652, адреса 75800, Херсонська обл., смт.Каланчак, 
вул. Піонерська, 90, т/ф: 0553031253, E-mail: ruzha@vatua.com, веб-
сайт: ruzha.vatua.com. Рішенням загальних зборів акціонерів 17.04.15 
звiльнені: члени НР, які перебували на посадах з 15.02.11: голова НР 
Ружицький Володимир Петрович, володіє 0,15% акцій; члени НР Буй Ла-
риса Миколаївна, володіє 0,0001% акцій; Заєць Микола Іванович, воло-
діє 0,007% акцій; члени РК, які перебували на посаді з 22.03.13: голова 
РК Журавок Олександра Сергіївна, член РК Ванцовський Сергій Мико-
лайович, акціями не володіють. Тим же рішенням обрані на 3 роки: голо-
ва НР Ружицький Володимир Петрович, попередня посада голова НР; 
члени НР Буй Лариса Миколаївна, попередня посада член НР; Заєць 
Микола Іванович, попередня посада член НР; голова РК Журавок Олек-
сандра Сергіївна, член РК Ванцовський Сергій Миколайович. Володіння 
акціями зазначено вище. Новопризначені особи непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення рек-
візитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Ру-
жицька Людмила Пантеліївна.
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СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВСЕРВІС-ЦЕНТР», яке 
припиняється в результаті приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ».

4. Про затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редакції.

5. Про визначення уповноважених осіб на підписання Статуту ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» у новій редак-
ції та виконання всіх необхідних дій для його реєстрації.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, 
представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

Дані позачергові Загальні збори призначені відповідно до ч. 5 ст. 47 За-
кону України «Про акціонерні товариства» із позбавленням акціонерів пра-

ва вносити пропозиції до порядку денного.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до За-

гальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери товариства можуть 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03115, м. Київ,  
вул. Миколи Краснова, буд. 27, адміністративна будівля (літера Ж,К),  
4-й поверх, юридичний відділ, а в день проведення Загальних зборів — та-
кож у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Гулієв У.Р.

Довідки за телефоном: (044) 452-9886.
наглядова рада

Річна інформація ПАТ «Альфа-капітал» за 2014 рік
і. основні відомості про емітента

І. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне АкціонеРне 
ТовАРисТво «АлЬФА-кАПіТАл», 04808650, ., с.Кованькiвка, 
Полтавський р-н., Полтавська обл., 38733, 0532-61-18-52

ІІ. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015р.

ІІІ. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://04808650.smida.gov.ua

IV. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної 
експертизи та аудиту», 23561178; V. Інформація про загальні збори: За-
гальні збори акціонерів відбулися:25.03.2014р., Порядок денний: 1.Обран-
ня лічильної комісії. 2.Обрання голови і секретаря загальних зборів, за-
твердження процедури та регламенту. 3.Звіти:Директора, наглядової ради 
і ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку роз-
поділу прибутку (покриття збитку). 4.Перевибори членів виконавчого і 
контролюючих органів. 5.Про попереднє схвалення значних правочинів та 

надання повноважень виконавчому органу.Ініціювала збори наглядова 
рада. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Всі 
питання розглянуті та ухвалені. VI.Інформація про дивіденди: Дивіденди у 
звітному та попередньому періодах не нараховувались та не виплачува-
лись.

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12883,5 12379,7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 396,3 419,3
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Виробничі запаси 1026,7 1238,8
Сумарна дебіторська заборгованість 87803 80270
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,7 20,9
Власний капітал 12643,3 12203,0
Статутний капітал 2673,5 2673,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9969,8 9529,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 240,2 176,7
Чистий прибуток (збиток) 441,4 -459,1

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Київський експериментальний 
м»ясопереробний завод «Дарниць-
кий»

2. Код за ЄДРПОУ 31747895
3. Місцезнаходження 02081, мiсто Київ, 

Сортувальна,будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0445749780 0445749780
5. Електронна поштова адреса T.Petryna@chistunya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://31747895.infosite.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
ЗВIЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової ради Товариства Публiчне 

акцiонерне товариство «Корпоративний iнвестицiйний фонд 
недиверсифiкованого виду закритого типу «IТТ-Капiтал» (код за ЄДРПОУ 
35289492, Код за ЄДРIСI 132847, мiсцезнаходження: м. Київ, 
вул.  Фiзкультури, буд. 30), в особi Логiнова Михайла Миколайовича (пас-
порт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в 
м.  Києвi, 10 сiчня 2013 року), що дiє на пiдставi довiреностi. 

Часткою у статутному капiталi Товариства посадова особа 
ПАТ  «КIФНВЗТ «IТТ-Капiтал» не володiє, представник — Логiнов М.М. 
часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа пе-
ребувала на посадi 1(один) рiк. Iншi посади, якi обiймав представник поса-
дової особи протягом своєї дiяльностi: ПрАТ IК «IТТ-iнвест» — директор з 
iнвестування в нерухомiсть, ТОВ «IТТ-нерухомiсть» — директор за 
сумiсництвом, ТОВ «ТАМ «Архiтекта» — директор за сумiсництвом. Пред-
ставник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ЗВIЛЬНЕНО з посади Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Iнтравест» (код за ЄДРПОУ 35380457, що знаходиться 
за адресою: м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30) в особi Архипенка Сергiя 
Миколайовича(паспорт серiя МЕ № 392790, виданий Оболонським РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi 07.09.2004р), що дiє на пiдставi довiреностi . 

Частка посадової особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Iнтравест» у статутному капiталi Товариства становить 1 807 499 (один мiльйон 
вiсiмсот сiм тисяч чотириста дев’яносто дев‘ять) штук простих iменних акцiй, що 
складає 43,9549 %, представник — Архипенко С.М. володiє 207 875 (Двiстi сiм 
тисяч вiсiмсот сiмдесят п’ять ) штук простих iменних акцiй, що складає 5,0551% 
статутного капiталу Товариства . Посадова особа перебувала на посадi 1(один) 
рiк. Iншi посади, якi обiймав представник посадової особи протягом своєї 
дiяльностi: Голова Наглядової ради ПАТ «Фiрма Київздравреконструкцiя». 
Представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Наглядової ради Товариства 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «IТТ-НЕРУХОМIСТЬ» (код за 
ЄДРПОУ 35235947, Код ЄДРIСI 132831, що знаходиться за адресою: 
03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30), в особi Логiнова Михайла Миколайо-
вича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУДМС 
України в м. Києвi, 10 сiчня 2013 року), що дiє на пiдставi Статуту. Частка 
посадової особи АТ «ЗНКIФ «IТТ-Нерухомiсть» у статутному капiталi Това-
риства становить 1 117 435 (один мiльйон сто сiмнадцять тисяч чотириста 
тридцять п‘ять) штук простих iменних акцiй, що складає 27,1739%, пред-
ставник –Логiнов М.М. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Посадова особа призначена строком на 3(три) роки. Iншi посади, якi 
обiймав представник посадової особи протягом своєї дiяльностi: ПрАТ IК 
«IТТ-iнвест» — директор з iнвестування в нерухомiсть, ТОВ «IТТ-
нерухомiсть» — директор за сумiсництвом,. Представник непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО на посаду Члена Наглядової ради Товариства Архипен-
ка Сергiя Миколайовича (паспорт серiя МЕ № 392790, виданий Оболон-
ським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 07.09.2004р), що проживає за адре-
сою 04211, м.Київ, вул. Мате Залки, 4а, кв.107, володiє 207 875 (Двiстi сiм 
тисяч вiсiмсот сiмдесят п’ять)штук простих iменних акцiй Товариства, що 
складає 5,0551 %,. Посадова особа призначена строком на 3(три) роки. 
Iншi посади, якi займала посадова особа протягом своєї дiяльностi: Голова 
Наглядової ради ПАТ «Фiрма Київздравреконструкцiя» Архипенко С.М. не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Титула вiктор iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2015
(дата)

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво «киЇвсЬкиЙ ексПеРиМенТАлЬниЙ 
М’ЯсоПеРеРобниЙ ЗАвоД «ДАРницЬкиЙ»
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РічнА інФоРМАціЯ
емітента цінних паперів 

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

Публічне АкціонеРне ТовАРи-
сТво «ПлеМЗАвоД «вАсилів-
кА», код за ЄДРПОУ 00486758, 
вул. Радгоспна,1, с.Василівка, 
р-н.Лебединський, Сумська область, 
42231, (05445) 38-2-35

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

20.04.2015

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

www.pzvasylivka.emit.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 відпові-
дальністю аудиторська фірма 
«АУДИТ-ЕДВАЙС», код за ЄДРПОУ 
33779520

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 28.04.2014 року. Кворум зборів: 84,08% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2013 рік.

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

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про отримання Товариством кредиту, погодження кредитних догово-

рів та прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів, а 
також рішень про попереднє схвалення значних правочинів.

11. Про розгляд питання відносно продажу майна Товариства та при-
йняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів, а також рі-
шень про попереднє схвалення значних правочинів. 

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

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
Голова комісії — Рудик Людмила Василівна; член комісії — Бабич Світ-

лана Григорівна.
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства: — 

послідовність розгляду питань 1-11. Після розгляду питань порядку денно-

го провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх 
питань порядку денного; — доповідь по питанням порядку денного Збо-
рів  — до 10 хв.; — виступи по питанням порядку денного Зборів — до 3 хв., 
повторні виступи — до 2 хв. 2.2. Призначити ведучим Зборів — Гончаренко 
Анатолія Вікторовича.

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2012 рік у редакції, що додається. 4.1. Затвердити 
звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік у редакції, 
що додається.

6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових ре-
зультатів діяльності та балансу Товариства .

7.1. Направити чистий прибуток Товариства за 2013 рік у розмірі  
9 000,00 грн. до резервного капіталу.

8.1 Дивіденди не нараховувати. 9.1. Затвердити основні напрямки ді-
яльності Товариства на 2014 рік у редакції, що додається. 10.1. Попере-
дньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході здійснення по-
точної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі : кредитних 
договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів пору-
ки, позики, відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення пра-
ва вимоги та переведення боргу, оренди та інших господарських договорів. 
11.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході 
здійснення поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому 
числі продажу об’єктів нерухомості.

З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-

лись. 
іі. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 28041 25600
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1236 4644
Довгострокові фінансові інвестиції 0 3
Запаси 20828 6986
Сумарна дебіторська заборгованість 5055 11899
Грошові кошти та їх еквіваленти 922 11
Власний капітал -1392 6698
Статутний капітал 3963 3963
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5491 53
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 29433 18902
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,35 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,35 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15852104 15852104
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у % від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «ПлеМЗАвоД «вАсилівкА»
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РічнА інФоРМАціЯ
емітента цінних паперів 

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

Публічне АкціонеРне ТовАРи-
сТво «ПолТАвсЬкиЙ коМбікоР-
МовиЙ ЗАвоД», код за ЄДРПОУ 
00952189, вул.Маршала Бiрюзова, 
43А, м.Полтава, 36007, 0532-610805

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

16.04.2015

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

http://patpkz.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 22.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 87,736% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Обрання 
лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 
Зборів.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річних фінансових результатів) Товари-
ства за 2013 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 
2013 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

14. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних право-
чинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість та надання повнова-
жень виконавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства 
будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням 
Товариством таких правочинів. 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо 
яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом од-
ного року з дня проведення Зборів акціонерів Товариства, встановлення 
граничної сукупної вартості таких правочинів та надання повноважень ви-
конавчому органу на укладення та підписання від імені Товариства будь-
яких договорів та документів на їх виконання, пов’язаних з вчиненням То-
вариством таких правочинів. 

16. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положен-
ня про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про 
виконавчий орган Товариства.

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

Результати розгляду питань порядку денного: 
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачу-

вались.

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 2876 3267
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 641 659
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 3
Власний капітал 2846 3240
Статутний капітал 1774 1774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1072 1466
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3 2
Поточні зобов’язання і забезпечення 27 25
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,06 -0,06

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

-0,06 -0,06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7097600 7097600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «ПолТАвсЬкиЙ коМбікоРМовиЙ ЗАвоД»

16 квітня 2015 р. Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» прийнято рішення про звіль-
нення Якубчик Антоніни Георгіївни з посади члена Правління, за-
ступника голови Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Наказом Голови 
Правління №64-К від 16.04.2015р. Якубчик А.Г. звільнена з посади 
заступника голови Правління. На даній посаді перебувала з 

01.03.2013 року. На посаду заступника голови Правління, члена 
Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» замість звільненої особи нікого не 
призначено.

Якубчик А.Г. часткою у статутному капіталі емітента не володіє, на-
погашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має, згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво
«веРнуМ бАнк»

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«сТРАХовА коМПАнiЯ «киЙ АвiА ГАРАнТ»

РічнА інФоРМАціЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«КИЙ АВIА ГАРАНТ», 30383799, 
вул. Мала Житомирська, 7, м. Київ, 
01001, 044, 486-36-14

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

20.04.2015

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

http://www.kiyavia.com/ua/
strahovanie/informacija/
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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 «Київуніверсал»; 20571503; Київ-
ська,  21, м. Вишневе, Києво-Святошинський, Київська область, 08132, 
Україна; (04598) 502955.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: kievuniversal.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фірма «Украудит ХХІ-
Київщина», код ЄДРПОУ 30160928.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори проведені: 29.04.2014 року. Кворум зборів: 97% 

до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах:

1.Обрання голови, секретаря зборів та затвердження лічильної комісії.
2.Звіт Голови правління Товариства про результати діяльності за 

2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства 

за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяль-

ність Товариства у 2013 році.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «Київуні-

версал» за 2013 рік.
6.Розподіл прибутку або збитків Товариства за 2013 рік, прийняття рі-

шення за підсумками роботи у 2013 році.
7.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу:
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок до-

даткового випуску акцій;
- прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження 

проспекту емісії про приватне розміщення акцій.
8.Про затвердження уповноваженого органу, якому надаються повно-

важення:
-щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переваж-

ного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
-прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення 

акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
-прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення кош-

тів;
-затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про 

результати приватного розміщення;
-прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.
9.Про затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноважен-

ня щодо забезпечення реалізації акціонерами переважного права на при-
дбання акцій, а саме:

-затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

-прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщен-
ня акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщений достро-
ково);

-прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення кош-
тів;

-затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про 
результати приватного розміщення;

-прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.
10.Затвердження переліку інших інвесторів, які можуть прийняти участь 

в розміщенні акцій.
11.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть укладатися ПАТ «Київуніерсал» у ході поточної господарської ді-
яльності протягом року від дати проведення Загальних зборів товариства 
та прийняття рішення з цього питання.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада ПАТ «Київуніверсал».

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада ПАТ «Київуніверсал».

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню од-
ноголосно обрано голову зборів — Штанько Володимира Дем’яновича, се-
кретарем зборів — Олійника В.М, лічильну комісію у складі: Бугайчук  Т.І.  — 
голова лічильної комісії, Папка А.Л., Манишина Л.П. — члени лічильної 
комісії.

По другому питанню одноголосно затвердили звіт правління про під-
сумки фінансово-господарської діяльності Товариства. По третьому пи-
танню одноголосно затвердили звіт Наглядової ради за 2013 рік. По чет-
вертому питанню одноголосно затвердили звіт та висновки Ревізійної 
комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році. 

По п'ятому питанню одноголосно затвердили річний звіт, результати ді-
яльності та баланс Товариства за 2013 рук. По шостому питанню одно-
голосно затвердили розподіл прибутку (збитку) за 2013 рік. Виплату ди-
відендів за підсумками роботи за 2013 рік не проводити в зв'язку з 
відсутністю прибутку. По сьомому питанню одноголосно вирішили збіль-
шити статутний капітал Товариства на 5999999,84 грн., за рахунок до-
даткових внесків акціонерів у формі грошових коштів шляхом збільшен-
ня кількості акцій існуючої номінальної вартості з метою підвищення 
фінансової стабільності та забезпечення подальшого розвитку Товари-
ства. Здійснити закрите (приватне ) розміщення акцій. Затвердити про-
токол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити 
ринкову вартість однієї акції 1.22 грн. По восьмому та дев'ятому питання 
х одноголосно визначили голову правління уповноваженим органом та 
особою по проведенню додаткового розміщення акцій. По десятому пи-
танню одноголосно затвердили перелік інвесторів, серед яких передба-
чено розміщення акцій додаткового випуску. По одинадцятому питанню 
одноголосно вирішили надати Голові правління згоду на укладання 
цивільно-правових договорів.

5. Інформація про загальні збори 
Позачергові загальні збори проведені 23.05.2014 року. Кворум зборів: 

96.7% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:

1.Обрання голови, секретаря зборів та затвердження лічильної комісії.
2.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу:
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом при-

ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за ра-
хунок додаткових внесків;

- прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження 
проспекту емісії про приватне розміщення акцій;

3.Про затвердження уповноваженого органу якому надаються повно-
важення:

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів укладання договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення 

внесків, внесених в уплату за акції, у разі не затвердження результатів 
укладання договорів з першими власниками або прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій;

- прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.
4. Про затвердження уповноваженої особи, якій надаються повнова-

ження щодо забезпечення реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій, а саме:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у 
акціонерів,які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним 
товариством належних їм акцій;

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-
користання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до 
яких прийняте рішення про розміщення (у разі потреби такого рішення);

5. Затвердження переліку інших інвесторів, які можуть прийняти участь 
в розміщенні акцій

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада ПАТ «Київуніверсал».

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада ПАТ «Київуніверсал».

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню од-
ноголосно обрано головою Зборів Штанько В.Д., секретарем Зборів Олій-
ника В.М., головою лічильної комісії Шматко Н.В., членами лічильної комі-
сії Папка А.Л., Манишина Л.П. По другому питанню одноголосно вирішили 
збільшити статутний капітал Товариства на 5999999.84 грн. за рахунок до-
даткових внесків акціонерів у формі грошових коштів шляхом збільшення 
кількості акцій існуючої номінальної вартості з метою підвищення фінансо-
вої стабільності та забезпечення подальшого розвитку Товариства. Здій-
снити приватне розміщення 13953488 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0.43 грн. за ринковою вартістю 1.21 грн. Затвердити Рішення про 
приватне розміщення акцій, Проспект емісії акцій. По третьому питанню 
одноголосно вирішили визначити Наглядову раду товариства уповноваже-
ним органом Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення 
дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій. По четвертому питанню 
одноголосно вирішили Визначити голову правління уповноваженою осо-
бою, якому надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення 

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «киЇвунівеРсАл»



№75, 21 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39

реалізації акціонерами право придбання акцій, укладання договорів з 
власниками акцій, викупу акцій у акціонерів. По п'ятому питанню одного-
лосно вирішили затвердити в перелік інших інвесторів Камєнєва Сергія 
Петровича.

5. Інформація про загальні збори 
Позачергові загальні збори проведені 05.11.2014 року. Кворум зборів: 

99.87% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:

1.Обрання Голови, секретаря Зборів та затвердження лічильної ко-
місії.

Внесення та затвердження змін до Статуту ТОВАРИСТВА, пов'язаних зі 
збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції 
на надання повноважень на його підписання.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Наглядова рада ПАТ «Київуніверсал».

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Наглядова рада ПАТ «Київуніверсал».

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню од-
ноголосно вирішили обрати головою Зборів Штанько В.Д., секретарем Збо-
рів Олійника В.М., лічильну комісію в складі Шматко Н.В. — голова комісії, 
Папка А.Л., Манишина Л.П — члени комісії. По другому питанню одного-
лосно вирішили затвердити наступні зміни до Статуту: Статутний капітал 
ТОВАРИСТВА становить 14118457.03 грн. Статутний капітал ТОВАРИ-
СТВА поділений на 32833621 простих іменних акцій номінальною вартістю 
0.43 грн. кожна.

6. Дивіденди в звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 32043 25497
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16615 11470
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 674 3994
Сумарна дебіторська заборгованість 6585 764
Грошові кошти та їх еквіваленти 23 72
Власний капітал 31614 15570
Статутний капітал 14118 8118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3036 -2945
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 85 9582
Поточні зобов’язання і забезпечення 344 345
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.) 23429352 18880133
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«ЄвРосТАлЬ ТеХнолоГiЯ»

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЄВРОСТАЛЬ 
ТЕХНОЛОГIЯ», 30957105, 
вул. Машинобудiвникiв 1, 
смт. Чабани, Києво-Святошинський, 
Київська область, 08162, Україна, 
(044) 251-06-06

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

15.04.2015 р.

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

http://30957105.smida.gov.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
і. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Обухівпромбуд», 05425649, вул. Київська, 148, м. Обухiв, Київ-
ська обл., 08700, /04572/ 6-46-52.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 05425649.infosite.com.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «МВ ГРУПП», 36376656.

5. Інформація про загальні збори:
05.04.2014, Порядок денний: 1. Обрання Лічильної комісії, Голови 

та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акці-
онерів Товариства. 2. Звіт Голови правління про фінансово-
господарську діяльність ПрАТ «Обухівпромбуд» за 2013 рік. 3. Звіт 
Спостережної ради за 2013 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
про роботу в 2013 році. 5. Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 
2013 рік. Iншi пропозицiї не подавалися. Рiшення по порядку денному 
зборiв прийнятi 100% вiд голосiв присутнiх на зборах.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному та попередньо-
му періодах не нараховувались та не виплачувались.

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 187,5 250,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 177,0 182,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Виробничі запаси 0,0 0,0
Сумарна дебіторська заборгованість 79 53
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 62,0
Власний капітал 159,1 232,3
Статутний капітал 588,0 588,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-428,9 -2739,4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,0 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 28,4 17,9
Чистий прибуток (збиток) -73,2 14,3

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «обуХівПРоМбуД»

Річна інформація емітента цінних паперів

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 
«киЇвПРоМЗв’ЯЗокбуД»

за 2014 рік
РічнА інФоРМАціЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»,
14314096,
03151, м. Київ, вул. М.Мішина, 39,
(044) 242-55-91

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

18.04.2015

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

http://kievpromzviazokbud.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОН-
НОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25399701
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, Тбіліський провулок, буд. 4/10
Міжміський код, телефон та факс: (044) 238-97-36
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://ukrpromproekt.emit.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРПРОМПРО-
ЕКТ» (Протокол №24 від 17.04.2015р.) відбулися наступні зміни складу по-
садових осіб емітента:

Звільнено. Голова правління — Петров Ігор Леонідович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних збо-

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
і. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне АкціонеРне 
ТовАРисТво «кРеМенчуцЬкиЙ ЗАвоД ДоРоЖніХ 
МАШин», 05762565, вул. 60 рокiв Жовтня, 4, м. Кременчук, Кремен-
чуцький, Полтавська, 39600, (0536) 74-33-92.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kredmash.com

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

5. Інформація про загальні збори
27.03.2015, Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2014 році та основні напрямки його діяльності у 2015 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення 

питання про виплату дивідендів за 2014 рік.
28.03.2014, Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність 

Товариства у 2013 році та основні напрямки його діяльності у 2014 році.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення 

питання про виплату дивідендів за 2013 рік.
6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання по-
вноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його дер-
жавної реєстрації.

7.Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства.

8.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
9.Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
10.Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Това-

риства.
11.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Інформація про дивіденди

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

6834380,0 0,0 3758909,0 0,0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн.

20,0 0,0 11,0 0,0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0,0 0,0 3758909,0 0,0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

06.04.2015 07.04.2014

Дата виплати 
дивідендів

21.04.2015 19.05.2014

Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів — 
27.03.2015 р. загальними зборами акціонерів.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 309486,0 223188,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 75528,0 59997,0
Довгострокові фінансові інвестиції 42120 42120
Запаси 100804,0 78249,0
Сумарна дебіторська заборгованість 531340 514400
Грошові кошти та їх еквіваленти 69597,0 23208,0
Власний капітал 257803,0 194367,0
Статутний капітал 8543,0 8543,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50863,0 20341,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 611,0 865,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 51072,0 27956,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 148,8445 59,5226
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

148,8445 59,5226

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341719,0 341719,0

Викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду не відбувався.
Голова правлiння — Генеральний директор              Тверезий о.в. 

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво 
«АРТеМ-конТАкТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Артем-Контакт» (код за ЄДРПОУ 
22860482). Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) — (044) 483-69-38. Електронна поштова адреса — 
artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://artem-
kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 17.04.15р., в зв’язку з закінченням 

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

на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі — 
51,00000%; — Грищенко Марини Анатоліївни, часткою в статутному капіта-
лі не володіє; — Полуектова Генадія Олексійовича, часткою в статутному 
капіталі не володіє; — Невгадовського Василя Андрiйовича, володіє част-
кою в статутному капіталі — 0,50000%; — Архипенка Дмитра Марковича, 
володіє часткою в статутному капіталі — 0,56389%.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Державна 
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє 
часткою в статутному капіталі — 51,00000%; — Грищенко Марина Анатолі-
ївна, часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обіймала 
протягом останніх 5 років — віце-президент ДАХК «Артем»; — Кострицький 
Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не володіє, інші по-
сади, які обіймав протягом останніх 5 років — прокуратура Херсонської 
обл., заступник прокурора області, прокурор області; Генеральна прокура-
тура України, начальник відділу, заступник начальника управління; — Не-
вгадовський Василь Андрiйович, володіє часткою в статутному капіталі — 
0,50000%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років — начальник 
дільниці ПАТ «Артем-Контакт»; — Архипенко Дмитро Маркович, володіє 
часткою в статутному капіталі — 0,56389%, інші посади, які обіймав про-
тягом останніх 5 років — начальник відділу ПАТ «Артем-Контакт».

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

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

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

Голова правління Рахманов Д.Г.,  17.04.15р.

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «укРАЇнсЬкиЙ інсТиТуТ По ПРоекТувАннЮ ПіДПРиЄМсТв 
обоРонноЇ ПРоМисловосТі ТА МАШинобуДувАннЯ «укРПРоМПРоекТ»
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рів акціонерів (Протокол №24 від 17.04.2015р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента — 91,0125%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 2917520 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 21.04.2010р. по 17.04.2015р.

Звільнено. Член правління — Iщенко Анатолiй Васильович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів (Протокол №24 від 17.04.2015р.). Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 01.02.2011р. по 17.04.2015р.

Звільнено. Член правління — Кращенко Ігор Вікторович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів (Протокол №24 від 17.04.2015р.). Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 21.04.2010р. по 17.04.2015р.

Звільнено. Член правління — Козир Надія Михайлівна (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №24 від 17.04.2015р.). Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Перебував на посаді з 21.04.2010р. по 17.04.2015р.

Призначено. Голова правління — Петров Ігор Леонідович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у зв’язку із органі-
заційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Про-
токол №24 від 17.04.2015р.). Строк, на який призначено особу — до припинення 
повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 91,0125%. Па-
кет акцій емітента, який належить цій особі: 2917520 шт. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа про-
тягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ «УКРПРОМПРОЕКТ».

Призначено. Член правління — Єлегіна Людмила Василівна (згоду на роз-

криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у зв’язку 
із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №24 від 17.04.2015р.). Строк, на який призначено особу — до 
припинення повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 
0,0002%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 5 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор ПрАТ «Укрпромп-
роект», Генеральний директор ПрАТ «Енергія-Інвест», Головний бухгалтер 
ПрАТ «Київміськоформлення», Головний бухгалтер ПрАТ «Енергія-Інвест».

Призначено. Член правління — Кращенко Ігор Вікторович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у зв’язку 
із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол № 24 від 17.04.2015р.). Строк, на який призначено особу — до 
припинення повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заст. Голови правлiння з 
економiчнмх питань i експлуатацiї будiвлi ЗАТ «Укрпромпроект», Директор 
ПрАТ «Київміськоформлення», Член правління ПрАТ «УКРПРОМПРОЕКТ».

Призначено. Член правління — Козир Надія Михайлівна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 17.04.2015р. у зв’язку із органі-
заційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Про-
токол № 24 від 17.04.2015р.). Строк, на який призначено особу — до припинення 
повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник голови правління  
ПрАТ «Укрпромпроект», Член правління ПрАТ «УКРПРОМПРОЕКТ».

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

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

Голова правління Петров ігор леонідович,  17.04.2015 р.

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 
«Українська гірничо-металургійна компанія — МИКОЛАЇВ», 05409128, 
вул. Вокзальна, 5, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54037, Україна, 
(512) 60-16-35.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://nikolaev.ugmk.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Мале приватне підприємство Аудиторська 
фірма «Аудит-Гарант Миколаїв», 19298806.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 25.04.2014 р. Кворум 

зборів: 98,16% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів 
Товариства. 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів 
Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту В.о. Ди-
ректора Товариства за 2013 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 5. Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік. За-
твердження висновків Ревізора Товариства за 2013 рік. 6. Про затверджен-
ня річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про розподіл 
прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. 8. Про затвердження розміру річ-

них дивідендів Товариства. 9. Про визначення основних напрямів діяль-
ності Товариства на 2014 рік. 10. Про припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства. 11. Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 
13.  Про обрання Ревізора Товариства. 14. Про обрання Директора Товари-
ства.

Орган, що подавав пропозиції до переліку питань порядку денного: На-
глядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: з 
усіх питань порядку денного рішення прийняті.

6. У звітному та попередніх роках товариство дивіденди не нараховува-
ло та не сплачувало.

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
 найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 39720,4 39853,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3449,9 3674
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 143,3 140,4
Сумарна дебіторська заборгованість 35527,2 35335
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,2 125,4
Власний капітал 17674,5 17588,8
Статутний капітал 308,1 308,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 85,7 596,9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1344,7 1344,7
Поточні зобов’язання і забезпечення 20701,2 20919,9
Чистий прибуток (збиток) 85,7 925,2

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «укРАЇнсЬкА ГіРничо-МеТАлуРГіЙнА коМПАніЯ — МиколАЇв»

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«сМАРТбАнк»

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

нерухомістю)
і. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК», код за 
ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська, 
буд.1, Лiтера «А», тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@ 
smartbank.kiev.ua, веб-сайт http:// smartbank.kiev.ua/news

Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Спостережною радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», при-
йнято рiшення (Протокол засiдання №13 вiд 17.04.2015р.) про призначення ви-
конуючою обов’язки Головного бухгалтера ПУАТ «СМАРТБАНК» з 21.04.2015р. 
заступника начальника Служби внутрiшнього аудиту Якубчик Антонiну 
Георгiївну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) до моменту надан-
ня письмової згоди Нацiональним банком України та призначення її на посаду 

Головного бухгалтера Банку без додаткового рiшення Спостережної ради Бан-
ку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк до моменту звiльнення. 
Протягом п»яти останнiх рокiв займала посади: Заступник Головного бухгалте-
ра, Головний бухгалтер, заступник Голови Правлiння ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; 
заступник начальника Служби внутрiшнього аудиту ПУАТ «СМАРТБАНК».

Спостережною радою ПУАТ «СМАРТБАНК» (Протокол засiдання №13 вiд 
17.04.2015р.) прийнято рiшення про виведення зi складу Правлiння та 
звiльнення Головного Бухгалтера Колiсник Раїси Андрiївни (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних) з 20.04.2015 р. за угодою сторiн. Часткою у ста-
тутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 24.05.2013р. по 20.04.2015р.

Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння — звiльнення Головно-
го бухгалтера Колiсник Р.А. за угодою сторiн з 20.04.2015р.

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

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

в.о. Голови Правлiння      Терент’єв Д.Р.,  20.04.2015р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «ЗАвоД 
оПоРЯДЖувАлЬниХ МАТеРiАлiв»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ 
МАТЕРIАЛIВ»

1.2 Організаційно-правова форма 
емітента 

Акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

24595245

1.4 Місцезнаходження емітента 01013, м. Київ, вул. Промислова, буд.7
1.5 Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044)528-02-00 (044) 528-02-38

1.6 Електронна поштова адреса 
емітента 

mfk_reg@ukr.net

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

stockmarket.gov.ua/emitent

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 

звiльнений Мармуляк Дмитро Iванович, паспорт КА 435851, виданий 
15.05.1997 р. Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. з посади 
Голови Наглядової Ради Товариства, на якiй перебував з 08,08,2013 р., у 
зв'язку з прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної 
судимостi за коисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 акцiєю 
емiтента, що становить 0.000009% до Статутного капiталу Товариства

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
звiльнений Требiн Iгор Андрiйович, паспорт КН №507851, виданий 
01,11,1997 Київським РВ ПМУ УМВС України у Полтавськiй обл.з посади 
члена Наглядової ради, на якiй вiн перебував з 08,08,2013 р.у зв'язку з при-
йняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 акцiєю емiтента, що 
становить 0,000009% до статутного капiталу Товариства

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р, 
звiльнений Кубiцький Юрiй Сергiйович, паспорт ТТ 091888 виданий 
02,02,2012 р. Голосiївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi з посади Члена 
Наглядової Ради, на якiй вiн перебував з 08.08.2013 р.у зв'язку з прийнят-
тям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє 1 акцiєю емiтента, що стано-
вить 0,000009% до статутного капiталу Товариства

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв , якi вiдбулися 16.04.2015 р. при-
значити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРПРОМБУДРЕ-
СУРС»( ЄДРПОУ 38568614) Головою Наглядової ради Товариства на строк 
до вiдкликання загальними зборами акцiонерiв. Володiє 1 050 000 акцiй 
емiтента, що становить 9,8402% до статутного капiталу Товариства. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. при-
значено Публiчне акцiонерне товариство «Холдингова компанiя 
«Київмiськбуд» (ЄДРПОУ 23527052) членом Наглядової Ради Товариства 
на строк до вiдкликання загальними зборами акцiонерiв. Володiє 5 868 783 
акцiями, що становить 55,0000% до статутного капiталу Товариства.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв , якi вiдбулися 16.04.2015 р. при-
значити Мармуляка Дмитра Iвановича, паспорт КА №435851, виданий 
15.05.1997 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл. членом На-
глядової ради Товариства на строк до вiдкликання загальними зборами 
акцiонерiв. Попередня посада - Голова Наглядової ради Товариства з 
08.08.2013 р., попередня посада- директор Приднiпровської Регiональної 
дирекцiї ПАТ «Терра Банк» . Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Володiє 1 акцiєю емiтента, що становить 
0,000009% до статутного капiталу Товариства. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
звiльнений Савчук Вадим Васильович, паспорт АС №454814, виданий 

06.07.1998 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.з посади Голови 
правлiння Товариства, на якiй вiн перебував з 08.08.2013 р. у зв'язку з при-
йнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
звiльнений Мартинко Вiталiй Вiкторович, паспорт СО №338382, виданий 
09.02.2000 Шевченкiвським РУГУ МВС України у м. Києвi з посади Першого 
заступника Голови правлiння Товариства, на якiй вiн перебував з 
08.08.2013  р. у зв'язку з прийнятим рiшенням загальними зборами 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
Леваднiй Олег Юрiйович, паспорт НС 636132, виданий 22.04.1999 
Приднiпровським РВ УМВС України у Черкаськiй обл. з посади заступника 
Голови правлiння Товариства, на якiй вiн перебував з 08.08.2013 р. у зв'язку 
з прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями емiтента не 
володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. при-
значений Громнiцький Леонiд Пилипович , паспорт СО №235515, виданий 
14.10.1999 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi на посаду Голови 
правлiння Товариства на строк до вiдкликання загальними зборами 
акцiонерiв. Попередня посада -начальник вiддiлу Днiпровського РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
Халiмоненко Сергiй Васильович , паспорт МЕ 005506, виданий 20.04.2002 Дар-
ницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвii на посаду Першого заступника Голови 
правлiння Товариства на строк до вiдкликання загальними зборами акцiонерiв. 
Попередня посада - Головний iнженер ТОВ «Ягуар» Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. Ко-
роль Олександр Петрович , паспорт НС 773249, виданий 26.01.2000 
Христинiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. на посаду Заступника 
Голови правлiння Товариства на строк до вiдкликання загальними зборами 
акцiонерiв. Попередня посада - iнженер з охорони працi ПП «ГАРАНТ-
ЕНЕРГО» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
акцiями емiтента не володiє.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
звiльнений Коток Дмитро Олександрович, паспорт ЕА № 285145, виданий 
14.05.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. з посади 
Голови Ревiзiйної комiсiї, на якiй вiн перебував з 08.08.2013 р. у зв'язку з 
прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, Володiє 43 акцiями 
емiтента, що становить 0,0004% до статутного капiталу Товариства. На по-
саду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
звiльнена Акименко Людмила Володимирiвн, паспорт АС №932902, вида-
ний 28.05.2004 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. з посади чле-
на Ревiзiйної комiсiї, на якiй вона перебувала з 08.08.2013 р. у зв'язку з 
прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, Володiє 1 акцiєю 
емiтента, що становить 0,000009% до статутного капiталу Товариства. На 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2015 р. 
звiльнений Iванченко Вадим Васильович, паспорт ЕА № 087358, виданий 
15.03.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. з посади 
члена Ревiзiйної комiсiї, на якiй вiн перебував з 08.08.2013 р. у зв'язку з 
прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, Володiє 1 акцiєю 
емiтента, що становить 0,000009% до статутного капiталу Товариства. На 
посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.

3. Підпис
Голова правлiння Громнiцький леонiд Пилипович підтверджує до-

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Публічне АкціонеРне 
ТовАРисТво «укРАЇнсЬкиЙ iнновАцiЙниЙ бАнк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:05839888 
1.4 Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-

Ласточкіна, 10-а
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07,  

044 247 22 20
1.6 Електронна поштова адреса: office@ukrinbank.com 
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrinbank.com
1.8 Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
2.Текст повідомлення

16 квітня 2015 року ПАТ «УКРІНБАНК» ( далі – Банк) стало відомо, що 
«акціонер – фізичної особа» діючи одноосібно збільшила пакет акцій з 
25 910 549 446 до 35927492265 штук. За наслідками придбання зазначено-
го пакету голосуючих акцій, змінився розмір частки у статутному капіталі 
Банку з 51,3080 % до 71,14%.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством.в.о.Голови Правління М.П. вівчар 17.04.2015
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1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2.  Організаційно – правова 
форма емітента: Приватне акціонерне товариство. 1.3 Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 23510137. 1.4 Місцезнаходження емі-
тента: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25. 1.5 Міжміський 
код, телефон та факс емітента: (044) 492 18 18. 1.6 Електронна пош-
това адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.7. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: www.providna.ua 1.8 Вид особливої інформації: 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:
Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» від 

17.04.2015р. (Протокол № 5/15-ПрАТ від 17.04.15р.) відбулися наступ-
ні зміни складу посадових осіб:

1. Обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» Вес-
терлакена Віллема Якоба, який є представником ІНТЕРНЕШНЛ ІН-
ШУРЕНС КОНСОРЦІУМ Б.В. Вестерлакен Віллем Якоб згоди на роз-
криття паспортних даних не надав, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено на посаду строком на 3 роки. Протягом останніх п’яти 
років займав посади: Головний керуючий директор, партнер, член 
Правління.

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

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

Голова Правління  Д.М. Мельник
17.04.15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «сТРАХовА коМПАніЯ «ПРовіДнА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАРС»

2. Код за ЄДРПОУ: 14309379
3. Місцезнаходження: 01033 м. Київ вул. Володимирська, буд.101
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/ 289-46-06, 044 287-51-05
5. Електронна поштова адреса: Mars@mapc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mars.pat.ua/admin/emitents/
reports/special

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 16.04.2015 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних 
зборів №1/2015 від 16.04.2015р.

1. Посадова особа Лазутенков Семен Леонідович (паспорт: серія ТТ но-
мер 269856 виданий 30.01.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в 
м.  Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.07.2012р. 
по 16.04.2015р.

2. Посадова особа Лазоренко Ірина Миколаївна (паспорт: серія СТ но-
мер 005869 виданий 06.07.2008 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС Укра-
їни в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, звіль-
нена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 30.07.2012 по 16.04.2015р.

3. Посадова особа Тертичний Андрій Валентинович (паспорт: серія СО 
номер 391629 виданий 23.06.2000 р. Залізничним РУГУ МВС України в 
м.  Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.07.2012 по 
16.04.2015р.

4. Посадова особа Черепанов Сергій Юрійович (паспорт: серія СН но-
мер 375496 виданий 04.01.1997 р. Московським РУГУ МВС України в 
м.  Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.07.2012 по 
16.04.2015р.

5. Посадова особа Меліков Олексій Аркадійович (паспорт: серія СО но-
мер 382516 виданий 11.05.2000 р. Подільським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.07.2012 по 
16.04.2015р.

6. Посадова особа Коробенко Валентина Олександрівна (паспорт: се-
рія СН номер 014260 виданий 13.07.1995 р. Ленінградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
30.07.2012 по 16.04.2015р. Призначення на посаду Члена правління не від-
бувалося в зв’язку з прийняттям рішення про зменшення кількості членів 
Наглядової ради до 5 осіб та внесення змін в Положення про Наглядову 
Раду.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «МАРС» 
від 16.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів №1/2015 від 16.04.2015р.

1. Посадова особа Лазутенков Семен Леонідович (паспорт: серія ТТ но-
мер 269856 виданий 30.01.2015 р. Шевченківським РВ ГУДМС України в 
м.  Києві) призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки, згідно Статуту Това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Го-
лова Наглядової ради ПАТ «МАРС». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій.

2. Посадова особа Коробенко Валентина Олександрівна (паспорт: се-
рія СО номер 014260 виданий 13.07.1995 р. Ленінградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві) призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки, згідно Статуту 
Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
член наглядової ради ПАТ «МАРС». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій.

3. Посадова особа Лазоренко Ірина Миколаївна (паспорт: серія СТ но-
мер 005869 виданий 06.07.2008 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС Укра-
їни в Київській області) призначена на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки, згідно 
Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: член наглядової ради ПАТ «МАРС». Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 0 акцій.

4. Посадова особа Вернослова Олена Миколаївна (паспорт: серія ТТ номер 
191692 виданий 19.09.2013 р. Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві), 
призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: строком на 3 роки, згідно Статуту Товариства. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: член наглядової ради ПАТ «МАРС». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

5. Посадова особа Анашкін Андрій Володимирович (паспорт: серія СН 
номер 011277 виданий 27.04.1995р. Залізничним РУГУ МВС України в 
м.  Києві) призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки, згідно Статуту Това-
риства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член 
наглядової ради ПАТ «МАРС». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій.

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

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

Голова Правління  Абрамовский вадим Миколайович

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «МАРс»
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

вiДкРиТе АкцiонеРне 
ТовАРисТво «ТеРно-
ПiлЬ обленеРГо», 
00130725Тернопільська , д/в, 
46010, м. Тернопiль, Енергетична, 2 
(0352) 25-77-76,

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

20.04.2015

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

www.toe.te.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Галичина-аудитсервiс», 
22599983

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

Збори не відбувались у зв’язку з 
неможливістю їх скликання.

6. Інформація про дивіденди.  Питання виплати дивідендів відно-
ситься до компетенції загальних збо-
рів акціонерів. Так як протягом 2014 
року загальні збори акціонерів не від-
булися, дивіденди за звітний період 
та за період попередній звітному, не 
нараховувались і не виплачувались. 

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 752133 707998
Основні засоби (за залишковою вартістю) 626118 634567
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11599 11415
Сумарна дебіторська заборгованість 5279 12039
Грошові кошти та їх еквіваленти 15681 19357
Власний капітал 562248 586970
Статутний капітал 15272 15272
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14728 32425
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 26299 36384
Поточні зобов'язання і забезпечення 163586 84644
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.26 0.21
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.26 0.21

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 61088160 61088160
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

в.о. голови правління  і.Ю. Юхимець 

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

тю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - ПРивАТне  АкцiонеРне 
ТовАРисТво «ТРАнснАцiонАлЬнА коРПоРАцiЯ 
«ГРАнiТ». 

2. Код за ЄДРПОУ – 32805271.
3. Місцезнаходження – 11570, с. Щорсівка, вул. Броварська, буд. 40.
4. Міжміський код, телефон та факс - (04142) 49162, 45051.
5. Електронна поштова адреса - granit2008@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - tnkgranit.prat.in.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 17.04.2015 року. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу № 4 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПО-
РАЦІЯ «ГРАНІТ»  від 17.04.2015 року. Посадова особа Озарко Михайло 
Володимирович, яка займала посаду Голова Правління, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у складі посадової особи 
обумовлені поданням заяви про звільнення за згодою сторін. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ТРАНСНАЦІ-
ОНАЛЬНА  КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 17.04.2015 року. Обрання посадової 
особи виконано на підставі Протоколу № 4 засідання Наглядової ради ПрАТ 
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА  КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ»  від 17.04.2015 року. Гон-
чаренко Сергій Олександрович  обрано на посаду Голова Правління. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: не визначений. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.06.2010  року по 
31.03.2014 року - ВАТ «ЗЗБК ім. Світлани Ковальської», провідний еконо-
міст; з 01.04.2014 року по теперішній час - ПАТ «ЗЗБК ім. Світлани Коваль-
ської», керівник проектів та програм в сфері матеріального виробництва, з 
18.04.2015  року -  Голова правління ПрАТ «ТНК «Граніт». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2. Голова правління Гончаренко Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 21.04.2015 року
(дата) 

Річна інформація 

ПРАТ «АГРоiнФоРМсеРвiс»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Агроiнформсервiс», 00915219, 
14038, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, 
пр-кт Перемоги, 129 (0462) 77-46-13,

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

20.04.2015

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

http://00915219.smida.gov.ua/

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

ня в офіційному друкованому виданні) за 2014рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРивАТне АкцiонеРне ТовА-
РисТво «сТАРо-кРиМсЬкиЙ 
кАР'ЄР», 00292215Донецька , д/в, 87591, 
м. Марiуполь, смт. Старий Крим, д/в 
0629512072,

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

20.04.2015

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

http://00292215.infosite.com.ua

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 
«Ремторгустаткування»

2. Код за ЄДРПОУ: 02132668
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 44
4. Міжміський код та телефон, факс: 0442474156, 0442474161
5. Електронна поштова: rtu5@rtu.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Ремторгустаткування» вiд 

17.04.2015р. (Протокол №25) прийнято рiшення про подовження строку дiї 
повноважень (обрано) посадових осiб, які перебували на посадi з 
06.04.2012р., у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень на наступний 
термiн 3 роки: 1) до складу Наглядової ради Добрушкiна Алла Маркiвна. 
Володiє часткою 0,390376% в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор МПП «ЮДТП», 
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БПЗ «Веда», Голова Наглядової ради 
ПАТ  «РТУ». Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2015р. 
(Протокол №15) обрано Головою Наглядової ради. 2) на посаду Член На-
глядової ради Мiшинова Фаїна Семенiвна. Володiє 0,025294% в статутному 
капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: член Наглядової ради ПАТ «РТУ», член Ревiзiйної комiсiї ПАТ  «БПЗ 
«Веда», нач.госп.вiддiлу ПАТ «РТУ». 3) на посаду Член Наглядової ради Си-
ниця Валентина Василiвна. Володiє часткою 0,000632% в статутному 
капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: член Наглядової ради ПАТ «РТУ», директор ПП  «Анiкс». 4) до складу 
Ревiзiйної комiсiї Iщук Оксана Миколаївна. Володiє часткою 0,000042% в ста-
тутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: старший економiст з договiрних та претензiйних робiт 
ПАТ «РТУ», Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ  «Ремторгустаткування». Згiдно 
рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 17.04.2015р. (Протокол №2) обрано 
Головою Ревiзiйної комiсiї. 5) на посаду Член Ревiзiйної комiсiї Палагiна Те-
тяна Володимирiвна – Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою 0,000422% в 

статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї, провiдний економiст, член 
Правлiння ПАТ «БПЗ «Веда». 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Ремторгустаткування» вiд 
17.04.2015р. (Протокол №25) прийнято рiшення про: 6) припинення повно-
важень у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень на пiдставi поданої 
заяви за власним бажанням в зв’язку з виходом на пенсiю за вiком члена 
Ревiзiйної комiсiї Корж Марiї Федорiвни. Володiє часткою 0,002955% в ста-
тутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з 06.04.2012р.; 7) обрання 
на термiн 3 роки на посаду Член Ревiзiйної комiсiї Рихлюк Людмила 
Петрiвна. Володiє часткою 0,000042% в статутному капiталi емiтента. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер 
ПАТ  «Ремторгустаткування».

Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ «Ремторгустаткування» 
вiд 17.04.2015р. (Протокол №15) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повно-
важень прийнято рiшення про подовження строку дiї повноважень (обрано) 
на наступний термiн 3 роки членів виконавчого органу товариства, які пере-
бували на посадах з 06.04.2012р.: 1) Голови Правлiння – Демченко Сергiй 
Юрiйович. Володiє часткою 0,002534% в статутному капiталi емiтента. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова 
Правлiння ПАТ «РТУ», директор ТОВ «КС», Голова Наглядової ради 
ПАТ  «БПЗ «Веда». 2) Член Правлiння – Навроцька Любов Василiвна. 
Володiє часткою 0,000422% в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння 
ПАТ  «РТУ», начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «РТУ». 3) Член Правлiння – 
Нiкiфоров Дмитро Володимирович. Володiє часткою 3,669840% в статутно-
му капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: заступник Голови Правлiння з загальних питань ПАТ «РТУ», 
член Наглядової ради ПАТ «БПЗ «Веда». 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова Правлiння Демченко сергiй Юрiйович 
17.04.2015

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво 
«РеМТоРГусТАТкувАннЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариства 
«Полтавський домобудiвельний комбiнат», 01270581, 36034, м. Полтава, 
вул. Ливарна, 8, (0532) 668877.

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 01270581.smida.gov.ua

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

5.) Інформація про загальні збори: чергові. Дата проведення: 
27.04.2013р. кворум 60,65%. Перелік ОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голо-
ви i членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв. 2. За-
твердження регламенту та порядку денного загальних зборiв. 3. Звiт Ге-
нерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про пiдсумки перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 5. Звiт 
Голови Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2013 року про 
дiяльнiсть Наглядової ради Товариства та загальний стан Товариства за 
пiдсумками 2013 року, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства 2013 рiк. 6. Про розгляд звiту та висновкiв 
зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ «Полтавський 
домобудiвельний комбiнат» за 2013 рiк. 7. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 8. Затвердження 
порядку розподiлу прибутку або збиткiв Товариства за 2013 рiк. 9. При-
йняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядо-
вої ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встанов-
лення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради То-

вариства. 10. Про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства ПАТ «Полтавський 
ДБК» «Трансбуд». Призначення лiквiдацiйної комiсiї. 11. Про лiквiдацiю 
Дочiрнього пiдприємства ПАТ «Полтавський ДБК» «Залiзобетон». При-
значення лiквiдацiйної комiсiї.

6.) Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів за 2013р. 
має бути прийнято на майбутніх зборах акціонерів.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)

найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 40995 34585
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16833 17637
Довгострокові фінансові інвестиції 70 70
Запаси 16919 11589
Сумарна дебіторська заборгованість 3274 1817
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 20
Власний капітал 4835 6834
Статутний капітал 3292 3292
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-23183 -21184

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3724 3724
Поточні зобов'язання і забезпечення 32436 24027
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.128500 -0.122800

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

-0.128500 -0.122800

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13168400 13168400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«ПолТАвсЬкиЙ ДоМобуДiвелЬниЙ коМбiнАТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРIЖКОКС», 00191224, Запорізька 
область, Заводський район, 69600, місто 
Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4, 
тел. (061) 283-93-44

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

«17» квітня 2015 року

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

www.zaporozhcoke.com

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

ППАФ «Запорiжаудит», 20475455 

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

«11» квітня 2014 року проведено чергові 
Загальні збори акціонерів товариства.
Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї та затверджен-
ня регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.
2.Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2013 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 
рiк. 
4.Затвердження річної фінансової звітності 
Товариства за 2013 рiк.
5.Визначення порядку покриття збиткiв за 
результатами дiяльностi Товариства у 2013 
роцi.
6.Внесення та затвердження змін до 
Статуту Товариства.
7.Попереднє схвалення значних правочи-
нів, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборiв акціонерів, iз зазначенням 
характеру правочинiв та їх граничної 
сукупної вартості.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань до порядку денного:
Рiшенням Наглядової ради Товариства 
№  52 вiд 21.02.2014 р. був затверджений 
зазначений порядок денний Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку 
денного:
З першого питання порядку денного 
акцiонерами Товариства було прийнято 
рiшення, яким було обрано лiчильну комiсiю 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 
затверджено регламент Загальних зборiв 
акцiонерiв.
З другого питання порядку денного було 
вирiшено затвердити Звiт Виконуючого 
обов’язки генерального директора 
Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ 
«ЗАПОРОРIЖКОКС» за 2013 рiк.
З третього питання порядку денного було 
прийнято рiшення затвердити Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
З четвертого питання порядку денного 
акцiонерами товариства було затверджено 
Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. 
(Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати 
за 2013 рiк (Форма № 2), Звiт про рух 
грошових коштiв за 2013 рiк (Форма № 3), 
Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Форма 
№ 4), Примiтки до рiчної фiнансової 
звiтностi за 2013 рiк.

З п'ятого питання порядку денного було 
прийнято рiшення, яким збитки, отриманi 
Товариством за результатами дiяльностi у 
2013 роцi, у розмiрi 52 569 492,47 гривень 
(п'ятдесят два мiльйони п'ятсот шiстдесят 
девять тисяч чотириста дев'яносто двi 
гривнi 47 копiйок), покрити за рахунок 
нерозподіленого прибутку Товариства 
минулих рокiв.
З шостого питання порядку денного було 
прийнято рiшення щодо внесення (затвер-
дження) змін до Статуту Товариства 
шляхом викладення його у новій редакції.
З сьомого питання порядку денного, 
вирiшено: на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» 
попередньо схвалити укладання значних 
правочинiв, якi вчинятимуться Товариством 
у ходi його поточної господарської 
дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня 
проведення цих Загальних зборiв 
акцiонерiв, а саме:
-правочинiв щодо придбання Товариством 
сировини, необхiдної для виробництва 
Товариством продукцiї, граничною 
сукупною вартiстю, що не перевищує 
3 360 000 000, 00 гривень (три мiльярди триста 
шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
-правочинiв щодо реалiзацiї Товариством 
виробленої продукцiї граничною сукупною 
вартiстю, що не перевищує 2 970 000 
000,00 гривень (два мiльярди дев’ятсот 
сiмдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, 
вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна 
перевищувати 6 330 000 000,00 гривень 
(шiсть мiльярдiв триста тридцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок).

6. Інформація про дивіден-
ди.
Інформація про дивіденди 
не заповнюється, оскільки 
за результатами звітного та 
попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів 
емітентом не приймалось

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

(тис. грн)

найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 3192001 1660547
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1035285 960599
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 102665 159395
Сумарна дебіторська заборгованість 2033899 522217
Грошові кошти та їх еквіваленти 17284 15033
Власний капітал 1078580 901216
Статутний капітал 1193 1193
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

633463 518274

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 174848 149805
Поточні зобов'язання і забезпечення 1938573 609526
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.03000 -0.44000

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 119325280 119325280
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 25

у відсотках від статутного 
капіталу

0 2,1

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

0 6178

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво «ЗАПоРiЖкокс»
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Річна інформація емітента цінних паперів
1. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента , місце знаходження код та телефон 
емітента:

Публiчне акціонерне товариство «Дiм марочних коньяків «Таврiя» 
Україна Херсонська обл. 74905 м. Нова Каховка пр. Днiпровський 299 
код за ЄДРПОУ емітента 00413475 
телефон 05549 7-65-21 факс 05549 7-62-28 
електронна поштова адреса info@tavria.ua 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії :
до 30 квітня 2015 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію :
http:/stockmarket.gov.ua/ ; http:/www.tavria.ua/ 
4. Найменування аудиторської фірми , якою проведений аудит фінансо-

вої звітності :
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма АФ 

«Профі-Аудит» код ЄДРПОУ 30768778
5. Інформація про загальні збори:
18.04.2014р. проведено річні (чергові) загальні збори акціонерів. Пере-

лік питань , що розглядались на зборах: обрання членів лічильної комісії, 
прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, звіт ви-
конавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської ді-
яльності Товариства у 2013 році та його затвердження, звіт та висновок 
Ревізійної комісії, звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого 
органу Товариства, затвердження річного звіту, розподіл прибутку і збитків, 
попереднє схвалення значних право чинів

6. Інформація про дивіденди: 
Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
7. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.) 

Найменування показника
Період

Звітний станом 
на 01.01.15

Попередній 
станом на 01.01.14

Усього активів 971584 825391

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

141385 147987

Довгострокові фінансові інвестиції 76884 130889
Запаси 509906 405708
Сумарна дебіторська заборгованість 228919 126255
Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 1697
Власний капітал 262031 320693
Статутний капітал 20327 20327
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

203081 261049

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

246225 199861

Поточні зобов'язання і забезпечення 971584 825391
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(0,71294) 0,16359

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

81308000 81308000

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

- -

8. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

Директор ПАТ «ДМК «Таврія»  _______ Кошелев В.О. 
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника) 
 М.П.  _______
  (дата)

Публiчне АкціонеРне ТовАРисТво «ДiМ МАРочниХ конЬЯків «ТАвРiЯ» 

РічнА інФоРМАціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРивАТне АкціонеРне То-
вАРисТво «ДонбАсЗАліЗо-
беТонбуД», 01241237, вул. Елеватор-
на, б.1, м. Донецьк, Будьонівський район, 
Донецька область, 83047, (062) 382-99-33

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

20.04.2015 р.

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

www.dgbs.com.ua

РічнА інФоРМАціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРивАТне АкціонеРне 
ТовАРисТво "ілліч-сТАлЬ" , 
24815801, вул. Семашко, буд. 18, 
м.  Маріуполь, Донецька область, 87504, 
Україна, (0629) 41-69-45

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

20.04.2015

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

http://ilich.in.ua/information.php

Річна інформація емітента за 2014 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Соверен», 
25264645, 
01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 7, оф. 11, 
(044) 501 01 18

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

20.04.2015 р.

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

soveren.com.ua

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «сТРАХовА коМПАніЯ «совеРен»

Річна інформація за 2014 рік
«Фiрма «Ремвзуття»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне товари-
ство «Фiрма «Ремвзуття»; код за ЄДРПОУ 14134744; 73036,  

м. Херсон, вул. 40 рокiв Жовтня, 138; (0552) 35-35-61,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2015 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.remvzut.vatua.com.

ЗАкРиТе АкцiонеРне ТовАРисТво 
«ФiРМА «РеМвЗуТТЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРивАТне АкцiонеРне 
ТовАРисТво "суМсЬкА 
буРовА ДiлЬницЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 14026015
3. Місцезнаходження 40002, Сумська обл., м. Суми, 

вул. Чекалiна, буд. 2 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 618307, (0542) 618307

5. Електронна поштова адреса vat_14026015@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://sbd.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА БУРОВА ДIЛЬНИЦЯ» (надалi 
- Товариство) вiд 17 квiтня 2015 року (Протокол №1/2015) вiдбулися змiни 
у складi посадових осiб емiтента, а саме: 

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ФОНДОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ» (iдентифiкацiйний код юридичної осо-
би 30057700), що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства, припинення їх повно-
важень. На зазначенiй посадi перебувало 1 рiк 1 мiсяць з моменту остан-
нього обрання (02.04.2014). 

- припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради Товари-
ства ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 33498034), що не володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради 
Товариства, припинення їх повноважень. На зазначенiй посадi перебувало 
1 рiк 1 мiсяць з моменту останнього обрання (02.04.2014). 

- припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства 
Нiколаєнко Зiнаїду Iванiвну, що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства, припи-

нення їх повноважень. На зазначенiй посадi перебувала 1 рiк 1 мiсяць з 
моменту останнього обрання (02.04.2014). 

- обрано членом Наглядової ради Товариства Рудецького Сергiя 
Iвановича, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 
63,4812%. Пiдстава: заява кандидата про згоду на обрання членом органу 
акцiонерного товариства, прийняття Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства рiшення про обрання членiв Наглядової радиї Товариства. Член На-
глядової ради Товариства обраний на строк - 3 роки. Протягом останнiх 5 
рокiв працює як фiзична особа – пiдприємець. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товари-
ства (протокол №3-04/2015 вiд 17 квiтня 2015 року) члена Наглядової ради 
Товариства Рудецького Сергiя Iвановича обрано Головою Наглядової ради 
Товариства.

- а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства Сусiдку Михайла 
Iвановича, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного 
товариства, прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про обрання членiв Наглядової радиї Товариства. Член Наглядової ради 
Товариства обраний на строк - 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв перебуває 
на пенсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згiдно з 
рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №3-04/2015 вiд 17 квiтня 
2015 року) члена Наглядової ради Товариства Сусiдку Михайла Iвановича 
обрано заступником Голови Наглядової ради Товариства.

- а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства Нагорну Зiнаїду 
Миколаївну, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного 
товариства, прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про обрання членiв Наглядової радиї Товариства. Член Наглядової ради 
Товариства обраний на строк - 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв перебуває 
на пенсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згiдно з 
рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №3-04/2015 вiд 17 квiтня 
2015 року) члена Наглядової ради Товариства Нагорну Зiнаїду Миколаївну 
обрано секретарем Наглядової ради Товариства.

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 Нагорний Вiталiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2015
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне АкцiонеРне 

ТовАРисТво "цен-
ТРАлЬниЙ унiвеРМАГ"

2. Код за ЄДРПОУ 01562349
3. Місцезнаходження 40030, Сумська обл., м. Суми, 

Покровська площа, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 223515, (0542) 223515
5. Електронна поштова адреса zat_01562349@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://01562349.emitents.org

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

ii. Текст повідомлення
16.04.2015 (Вх.№25) ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ» отримано вiд ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ» письмове повiдомлення (2-15/04/2015 вiд 15.04.2015) на 

пiдставi якого стало вiдомо, що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким 
належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, а саме: 

- розмiр пакету акцiй акцiонера – юридичної особи ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ», 
мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Лабораторна, буд.11, код за ЄДРПОУ 
34239673, що становив 22444 штук простих iменних акцiй (40,6742% вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) зменшився до 10 штук простих iменних 
акцiй (0,0181% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя 
щодо дати облiку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня.

- розмiр пакету юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ», мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 
буд.6, оф.2 код за ЄДРПОУ 30057700, що становив 19260 штук простих 
iменних акцiй (34,9040% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) 
збiльшився до 41694 штук простих iменних акцiй (75,5600% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя щодо дати облiку (дiйсної 
дати змiн, що вiдбулися), 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 Черних Надiя Володимирiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2015
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне АкцiонеРне 

ТовАРисТво "цен-
ТРАлЬниЙ унiвеРМАГ"

2. Код за ЄДРПОУ 01562349
3. Місцезнаходження 40030, Сумська обл., м. Суми, 

Покровська площа, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 223515, (0542) 223515
5. Електронна поштова адреса zat_01562349@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://01562349.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ» (надалi за 
текстом - Товариство) вiд 17 квiтня 2015 року (Протокол № 1/2015) вiдбулися 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ» (iдентифiкацiйний код юри-
дичної особи 34239673), що володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства в розмiрi 0,0181%. Пiдстава: прийняття Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства, 
припинення їх повноважень. На зазначенiй посадi перебувало 1 рiк з мо-
менту останнього обрання (31.03.2014). 

- припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товари-
ства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БIЗНЕС КОНТ-
РОЛЬ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 32828105), що володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0018%. Пiдстава: прийняття 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв 
Наглядової ради Товариства, припинення їх повноважень. На зазначенiй 
посадi перебувало 1 рiк з моменту останнього обрання (31.03.2014). 

- припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА» (iдентифiкацiйний 
код юридичної особи 33498034), що володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства в розмiрi 21,8956%. Пiдстава: прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради То-
вариства, припинення їх повноважень. На зазначенiй посадi перебувало 
1  рiк з моменту останнього обрання (31.03.2014). 

- обрано членом Наглядової ради Товариства Стельмаха Iгоря Миколайови-
ча, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава: заява 

кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства, при-
йняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв 
Наглядової радиї Товариства. Член Наглядової ради Товариства обраний на 
строк - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: гене-
ральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ТЕРРА ФIНАНС» (12.12.2006 р. – по 
теперiшнiй час), директор з iнвестицiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ДВ СИСТЕМА» (01.04.2007 р. – 29.03.2013 р.). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства 
(протокол №135 вiд 17 квiтня 2015 року) члена Наглядової ради Товариства 
Стельмаха Iгоря Миколайовича обрано Головою Наглядової ради Товариства. 

- обрано членом Наглядової ради Товариства Драла Сергiя Володимиро-
вича, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава: 
заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товари-
ства, прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про об-
рання членiв Наглядової радиї Товариства. Член Наглядової ради Товари-
ства обраний на строк - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ» (03.07.2007  р. – 
13.10.2014 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згiдно 
з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №135 вiд 17 квiтня 
2015  року) члена Наглядової ради Товариства Драла Сергiя Володимирови-
ча обрано Заступником Голови Наглядової ради Товариства.

- обрано членом Наглядової ради Товариства Кульченка Едуарда Ва-
лентиновича, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного 
товариства, прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про обрання членiв Наглядової радиї Товариства. Член Наглядової ради 
Товариства обраний на строк - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: генеральний директор (11.05.2005 р. – по теперiшнiй 
час) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА», 
фiнансовий директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «»ТЕРРА ФIНАНС» (03.05.2006 р. 
– по теперiшнiй час). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №135 вiд 
17 квiтня 2015 року) члена Наглядової ради Товариства Кульченка Едуарда 
Валентиновича обрано секретарем Наглядової ради Товариства.

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 Черних Надiя Володимирiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2015
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРивАТне АкцiонеРне 

ТовАРисТво "суМсЬкА 
буРовА ДiлЬницЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 14026015
3. Місцезнаходження 40002, Сумська обл., м. Суми, 

вул. Чекалiна, буд. 2 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 618307, (0542) 618307

5. Електронна поштова адреса vat_14026015@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://sbd.emitents.org

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

ii. Текст повідомлення
16.04.2015 (Вх.№16-04) ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«СУМСЬКА БУРОВА ДIЛЬНИЦЯ» отримано вiд акцiонера «фiзична особа» 
письмове повiдомлення вiд 16.04.2015, на пiдставi якого стало вiдомо, що 
вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй емiтента, а саме: 

- розмiр пакету акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ», мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 
буд.6, оф.2 код за ЄДРПОУ 30057700, що становив 63092 штук простих 
iменних акцiй (23,9999% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) 
зменшився до 0 штук простих iменних акцiй (0,0000% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя щодо дати облiку (дiйсної дати 
змiн, що вiдбулися), вiдсутня;

- розмiр пакету акціонера - юридичної особи ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДВ СИСТЕМА», мiсцезнаходження: 
01021, м. Київ, вул. Липська, буд.19/7, код за ЄДРПОУ 33498034, що стано-
вив 103790 штук простих iменних акцiй (39,4813% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй 
(0,0000% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя 
щодо дати облiку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня;

- розмiр пакету акціонера «фізична особа», що становив 0 штук простих 
iменних акцiй (0,0000% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) 
збільшився до 166882 штук простих iменних акцiй (63,4812% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя щодо дати облiку (дiйсної 
дати змiн, що вiдбулися), 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 Нагорний Вiталiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2015
(дата)
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ПовіДоМленнЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
Повне найменування товариства:
ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «сТРАХовА коМПАніЯ 

«бусін» 
Місцезнаходження Товариства згідно його Статуту:
Україна, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23.

Шановні акціонери!
ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво «сТРАХовА коМПАніЯ 

«бусін» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 За-
кону України «Про акціонерні товариства» 20 квітня 2015 року Наглядовою 
радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загаль-
них зборів акціонерів на 11 травня 2015 року, з повідомленням акціонерів 
про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізні-
ше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 трав-
ня 2015 року о 10:00 годині за адресою: : україна, місто київ, вул. івана 
клименка, буд. 23, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 11 травня 2015 року з 9 години 15 хвилин до 
09  години 45 хвилин за адресою: Україна, місто Київ, вул. Івана Клименка, 
буд. 23, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.05.2015 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 

особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціоне-
ра – також документів, що підтверджують повноваження представника на 
участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, Товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 08 травня 2015 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. 
до 13.00 год.) за адресою: Україна, місто Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23. 
Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів особа – юрискон-
сульт Конюшенко Максим Володимирович.

11 травня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у міс-
ці проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження значних правочинів.
4. 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 2014 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.

* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
зв’язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів 
акціонерів на 11 травня 2015 року, з повідомленням акціонерів про про-
ведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж 
за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити 
пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 245-62-17

Голова Правління  Д.о. овчинников

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 
«сТРАХовА коМПАніЯ «бусін» 

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Спецiалiзоване пiдприємство 
пiдрядних робiт - Приватне акцiонерне товариство «Сансервiс»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 03333564; 3. Місцезнаходження: 58023, м.Чернiвцi, 
вул. Комунальникiв, буд.6; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0372) 
547413; 5. Електронна поштова адреса: sanservis@bukzberigach.cv.ua; 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-
sanserv-s; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-
лу  III Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій емітента.

ii. Текст повідомлення

1. 20.04.2015 року емiтент СППР-ПрАТ «Сансервiс» отримав вiд Цен-
трального депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв, яким надсилати-
муться письмовi повiдомлення про проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства складений станом на 15.04.2015 р, в результатi 
чого емiтенту стало вiдомо про виникнення особливої iнформацiї - 
вiдомостей про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй емiтента, а саме: на рахунку власника «фiзичної особи» 
вiдбулося збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй емiтента з 182 шт., 
що становить 9,17% статутного капіталу емітента до 202 шт., що становить 
10,18% статутного капіталу емітента.

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

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

2. Голова правлiння Мороз Галина Михайлiвна 20.04.2015р.

сПецiАлiЗовАне ПiДПРиЄМсТво ПiДРЯДниХ РобiТ - 
ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво «сАнсеРвiс»

РічнА інФоРМАціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРивАТне АкціонеРне 
ТовАРисТво «ПАРк 
інвесТ», код за ЄДРПОУ 
34795475, вул.Дегтярівська, 27, 
м.Київ, 04119, (044) 234-25-57

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

17.04.2015

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

www.parkinvest.emit.com.ua

РічнА інФоРМАціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРивАТне АкціонеР-
не ТовАРисТво 
«ПРіокоМ», код за ЄДРПОУ 
30635929, вул. Глибочицька, 17 
літ.Д, м.Київ, 04050,
(044)428-98-98

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

16.04.2015

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

http://www.priocom.com/ru/about/
investor
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ПРивАТне АкцiонеРне ТовАРисТво 
“сТРАХовА коМПАнiЯ “ЗДоРово”

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ЗДОРОВО"

2. Код за ЄДРПОУ 33637321
3. Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Казимира 

Малевича, 86-Н
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 200-87-82 (044) 200-86-46
5. Електронна поштова адреса office@zdorovo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

zdorovo.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Товари-

ство) протокол №18/04/15/1 вiд 18.04.2015р. та у зв`язку з органiзацiйною 
необхiднiстю прийнято рiшення про припинення повноважень Голови На-
глядової ради Гiрняка Ярослава Мирославовича. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi з 30.11.2013р. по 18.04.2015р.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Товари-
ство) протокол №18/04/15/1 вiд 18.04.2015р. та у зв`язку з органiзацiйною 
необхiднiстю прийнято рiшення про призначення Голови Наглядової ради 
Гiрняка Ярослава Мирославовича. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: 
фiнансовий директор ТОВ «НIКАТОРГ БУД»; ТОВ «КУА «Європейський 
формат»; ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» - Радник Голови Правлiння групи 
радникiв Голови Правлiння (звiльнений з 17.10.2014р.).Строк, на який 
призначено особу – 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Товари-
ство) протокол №18/04/15/1 вiд 18.04.2015р. та у зв`язку з органiзацiйною 
необхiднiстю прийнято рiшення про припинення повноважень Члена На-
глядової ради Садовського Вячеслава Петровича. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi 
не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 30.11.2013р. по 
18.04.2015р.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Товари-
ство) протокол №18/04/15/1 вiд 18.04.2015р. та у зв`язку з органiзацiйною 
необхiднiстю прийнято рiшення про призначення Члена Наглядової ради 
Бiльвана Ярослава Ярославовича. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв:комерцiйний 
агент ТОВ «САНЛАЙТ УКРАЇНА С.Р.Л.»; водiй в ПП «Зевс»; водiй автотран-
спортних засобiв управлiння справами та основної дiяльностi ПАТ «РАДИ-
КАЛ БАНК». Строк, на який призначено особу – 3 роки.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Товари-
ство) протокол №18/04/15/1 вiд 18.04.2015р. та у зв`язку з органiзацiйною 
необхiднiстю прийнято рiшення про припинення повноважень Члена На-
глядової ради Барибiни Катерини Борисiвни. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебувала на посадi з 18.10.2014р. по 18.04.2015р.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (далi - Товари-
ство) протокол №18/04/15/1 вiд 18.04.2015р. та у зв`язку з органiзацiйною 
необхiднiстю прийнято рiшення про призначення Члена Наглядової ради 
Барибiну Катерину Борисiвну. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: 
помiчник суддi - Шевченкiвський районний суд м.Києва; юрист ТОВ «Висо-
цький та партнери»; провiдний спецiалiст юрисконсульт ДО «Київмедавто-
транс»; начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «СК «ЗДОРОВО». Строк, на 
який призначено особу – 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. Найменування посади Дунаєвський Р.А.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2015
(дата)

сПеціАліЗовАне ПіДПРиЄМсТво ПіДРЯДниХ 
РобіТ -ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 

«сАнсеРвіс»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які 

відбудуться 27 травня 2015 року за адресою: м.чернівці вул.комуналь-
ників, 6, в кабінеті голови правління. Початок зборів об 11 год.00 хв. 
Реєстрація учасників проводиться за місцем проведення зборів з 10:00 до 
10:45 у день проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних збо-
рах необхідно мати: паспорт, або документ, що посвідчує особу акціонера 
або представника; представникам акціонерів – доручення, оформлене 
належним чином та документ ,що посвідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Про 

обрання членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про ре-

зультати діяльності Товариства за 2014 рік.4. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2014 рік. 5. При-
йняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку за 2014 
рік.6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Ви-
значення порядку покриття збитків за підсумками 2014 року.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства:

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 737,8 735,3
Основні засоби 674,1 666,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 56,8 65,0
Сумарна дебіторська заборгованість 6,8 4,0
Грошові кошти та їх еквівалент 0,1 0,3
Нерозподілений прибуток (54,6) (34,6)
Власний капітал 711,6 731,6
Статутний капітал 766,2 766,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання  26,2  3,7
Чистий прибуток (збиток)  (20,0) (3,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1985 1985
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 10

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 21.05.15 р. З проектом рішень та іншими документами, 
які будуть виноситись на розгляд загальних зборів, акціонери (їх пред-
ставники) можуть ознайомитись у робочі дні з 10-00 до 13-00 за адресою; 
м.Чернівці, вул.Комунальників,6, в кабінеті голови правління,а також без-
посередньо за місцем проведення зборів до їх початку. Особа ,відпові-
дальна за ознайомлення з документами-Мороз Г.М. Телефон для довідок; 
(0372) 54-74-13.

наглядова рада та Правління

Річна інформація емітента цінних паперів

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 
«еПос2011»

за 2014 рік
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕПОС2011»,
03058611,
04050, м. Київ, 
вул. Глибочицька, 28,
(044) 483-04-95

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

16.04.2015

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

eposprat.ucoz.ua
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РічнА інФоРМАціЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРивАТне АкціонеРне 
ТовАРисТво «кАлинА», код 
за ЄДРПОУ 30814923, с.Красне, р-н. 
Згурівський, Київська область, 07612, 
(04570)5-84-02

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

15.04.2015

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

www.kalina.emit.com.ua

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 
«буРАТ-АГРо» , код за 
ЄДРПОУ 30152327, с. Піщане, р-н. 
Решетилівський, Полтавська 
область, 38410, (044)2389491

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

17.04.2015

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

www.imcagro.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 відпові-
дальністю «Січень-Аудит», код за 
ЄДРПОУ 32996030

5. Інформація про загальні збори: інформація відсутня 
6. Інформація про дивіденди: дивіденди не виплачувались

іі. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 589971 644322
Основні засоби (за залишковою вартістю) 62945 68582
Довгострокові фінансові інвестиції 63202 63202
Запаси 172918 148608
Сумарна дебіторська заборгованість 214571 302657
Грошові кошти та їх еквіваленти 10361 3790
Власний капітал -11332 183693
Статутний капітал 445 445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17739 177286
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 213885 240975
Поточні зобов'язання і забезпечення 387418 219654
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

ПРивАТне АкціонеРне ТовАРисТво 
«Русин»

за 2014 рік
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонер-
них товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РУСИН»,
03767788,
вул. Миру, буд. 19-Е, м. Київ, 
03134,
(044) 408-64-33

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

18.04.2015

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

www.zaorysin.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне АкцiонеРне 
ТовАРисТво «елекТРо-
ПобуТПРилАД»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

14312447

3. Місцезнаходження емітента 87528 м. Марiуполь, 
вул. К. Лiбкнехта, 97

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(0629) 34-43-98 (0629) 34-50-65

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

cmdesna@ykrpost.ua

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

www.wmdonbas.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Член правлiння Гайтан Тетяна Леонiдiвна (паспорт: 

серiя ВК номер 785650 виданий Iллiчiвським РВ Марiупольського МУ 
УМВС України в Донецькiй обл. 11.02.2011) – припиненi повноваження 
20.04.2015р. на засiданнi Наглядової ради (протокол № 3 вiд 20.04.2015р.) 
у зв'язку iз звiльненням за власним бажанням. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посадi перебувала чотири роки.

Посадова особа Член правлiння Копєнкова Оксана Василiвна (пас-
порт: серiя ВС номер 207908 виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУ 
УМВС України в Донецькiй обл. 25.02.2000) обрана на посаду 20.04.2015р. 
на засiданнi Наглядової ради (протокол № 3 вiд 20.04.2015р.) на п'ять 
рокiв згiдно Статуту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: го-
ловний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

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

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

Голова правлiння  Тихонський олександр Адамович

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПРивАТне АкціонеРне 
ТовАРисТво «сТРАХовА 
коМПАніЯ «суЗіР»Я» , 
22891956, вул. Гарматна, 6, м. Київ, 
03067, 044 239-29-96

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

17.04.2015

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

www.suzirya.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Завод «Артемз-
варювання»; Код за ЄДРПОУ – 22860631; Місцезнаходження – 04050, 
м.  Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та телефон - (044) 483-12-78; 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії –17.04.15 р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://artemsvarka.com.ua; 
Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» (32346015). Чергові загальні 
збори проведені 06.03.14 р. Перелік питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2.  Звiт правлiння. 3.Звiт наглядової ради. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Затвер-
дження рiчного звiту. 6. Розподiл прибутку i збиткiв. 7. Про попереднє схва-
лення значних правочинiв. 8. Обрання членiв наглядової ради. Всi питання 
порядку денного було розглянуто. Звiти товариства затвердженi. Прийнято 
рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. Попередньо схвалено 
вчинення значних правочинiв. Обрано членiв наглядової ради. Осiб, що по-
давали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Позачергові 
загальні збори проведені за ініціативою наглядової ради 27.06.14 р. Перелік 
питань: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Про змiни в розподiлi прибутку за 
результатами 2013 р. Всi питання порядку денного було розглянуто. Змiнено 
рiшення загальних зборiв вiд 06.03.14 р. щодо порядку розподiлу прибутку.

Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

За 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

2036000.00 0.00 3248296.82 0.00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

1.16 0.00 1.85 0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.00 0.00 2438638.85 0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

. . . . 16.06.2014 . .

Дата виплати 
дивідендів

. . . . 27.06.2014 . .

Опис На момент складання рiчної звiтностi дата складання 
перелiку осiб та дата виплати дивiдендiв за результа-
тами звітного періоду не визначенi.

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

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 39367 37577
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2145 2664
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 11961 6422
Сумарна дебіторська заборгованість 11773 19022
Грошові кошти та їх еквіваленти 13438 9419
Власний капітал 36826 35882
Статутний капітал 439 439
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 36267 35323
Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- --
Поточні зобов'язання і забеспечення 2541 1695
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2.32 3.70
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

2.32 3.70

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1755172 1755172
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від статутного 
капіталу 

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

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво «ЗАвоД «АРТеМЗвАРЮвАннЯ»

ПовіДоМленнЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

і. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ні-

жинський жиркомбінат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00373942
3. Місцезнаходження: 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. При-

луцька, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 04631 3-14-23
5.Електронна поштова адреса: ngk-1@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
іі. Текст повідомлення:

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Нiжинський жиркомбiнат» вiд 17.04.2015 року, 
протокол №1, звiльнено

Голову Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» Волощука 
Георгiя Олександровича, паспорт серiї ТТ№231526, виданий Днiпровським 
РВ ГУ ДМС в м. Києвi, володiє часткою в статуному капiталi в розмiрi 
29,8327% (2565113 простих iменних акцiй) в зв'язку iз закiнченням строку 
повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ «Нiжинський 
жиркомбiнат» з 06.04.2012 року.

заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» Во-
лощука Олега Георгiйовича, паспорт серiї ТТ №215967, виданий 
Днiпровським РВ ГУ ДМС Українив м. Києвi, володiє часткою в статутному 
капiталi в розмiрi 18,4640% (1587596 простих iменних акцiй) в зв'язку iз 
закiнченням строку повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi заступника Голови Наглядової ради 
перебував з 06.04.2012 року.

члена Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» Волощук Те-
тяну Георгiївну, паспорт серiї СО №467932, виданий Дарницьким РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi, володiє часткою в статутному капiталi в 
розмiрi 0,0001% (10 простих iменних акцiй) в зв'язку iз закiнченням стро-

ку повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 
06.04.2012  року.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ  «Нiжинський жиркомбiнат вiд 17.04.2015 року, протокол №1, протоко-
лу засiдання Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» вiд 
17.04.2015р. №8 призначено:

Голову Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» Волощука 
Георгiя Олександровича, паспорт серiї ТТ №231526, виданий Днiпровським 
РВ ГУ ДМС України в м. Києвi строком на три роки. Володiє часткою в 
статуному капiталi ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» в розмiрi 29,8327% 
статутного капiталу (2565113 простих iменних акцiй). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПАТ «Нiжинський 
жиркомбiнат».

заступника Голови Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» Во-
лощука Олега Георгiйовича, паспорт серiї ТТ №215967, виданий 
Днiпровським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi, строком на три роки. Володiє 
часткою в статуному капiталi ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» в розмiрi 
18,4640% статутного капiталу (1587596 простих iменних акцiй). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посаду заступника Голови Наглядової ради 
ПАТ  «Нiжинський жиркомбiнат».

члена Наглядової ради ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» Волощук Те-
тяну Георгiївну, паспорт серiї СО №467932, виданий Дарницьким РУ ГУ 
МВС України в мiстi Києвi, строком на три роки. Володiє часткою в ста-
туному капiталi ПАТ «Нiжинський жиркомбiнат» в розмiрi 0.0001% ста-
тутного капiталу (10 простих iменних акцiй). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «Нiжинський 
жиркомбiнат».

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

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

Голова Правління Пасулька с.М., 18.04.2015 р.

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво 
«ніЖинсЬкиЙ ЖиРкоМбінАТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРивАТне АкцiонеРне 

ТовАРисТво «МеДТеХсеРвіс»
2. Код за ЄДРПОУ: 23154929
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, буд. 21-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 464-49-72, (044) 419-35-07
5. Електронна поштова адреса: svsi54@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ii. Текст повідомлення

17.04.2015 р. відбулися зміни у персональному складі посадових осіб 
емітента.

Припинив повноваження Генеральний директор Тураєв Ігор Дмитрович за 
рішенням загальних зборів акціонерів. Підстава: Протокол загальних зборів 

акціонерів №17/04/2015/МТС від 17.04.2015р. у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень. Частка у статутному капіталі емiтента 0%, пакет акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2012 р. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Обраний Генеральний директор Тураєв Ігор Дмитрович за рішенням за-
гальних зборів акціонерів. Підстава: Протокол загальних зборів акціонерів 
№17/04/2015/МТС від 17.04.2015 р. у зв’язку з необхідністю обрання на но-
вий строк. Частка в статутному капіталі емiтента 0 %, розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі:0 акцій.Строк, на який обрано особу: на 
3  роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пе-
релік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
заст. Генерального директора, Генеральний директор ПрАТ «МЕДТЕХСЕР-
ВІС». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Генеральний директор і.Д. Тураєв, 17.04.2015 р.

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 «ПОЛОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00952427
3. Місцезнаходження: 30500, м. Полонне, вул. Залiзнична, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (03843) 3-18-31, (03843) 3-00-81
5. Електронна поштова адреса: ntorgonskaya@agramanta.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://polonkhp.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. Текст повідомлення

За даними реєстру, отриманого для реєстрацiї акцiонерiв для участi 

у зборах, складеного станом на 16.04.2015 р. та отриманого вiд 
ПАТ  «НДУ» 20.04.2015 р., пакет, що належав юридичнiй особi 
ПАТ  «ЗНВКIФ «МЕЛОН» (код 38196980), зменшився з 377326 акцiй до 
302856 акцiй i складає 8,0265% статутного капiталу (12,9% вiд кiлькостi 
голосуючих акцiй).

За даними реєстру, отриманого для реєстрацiї акцiонерiв для участi 
у зборах, складеного станом на 16.04.2015 р. та отриманого вiд 
ПАТ  «НДУ» 20.04.2015 р., пакет, що належав юридичнiй особi 
ТОВ  «Аграманта» (код 35431658), зменшився з 1009294 акцiй до 528241 
акцiй i складає 13,99981% статутного капiталу (22,5% вiд кiлькостi голо-
суючих акцiй).

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

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

Директор  селюченко Юрiй васильович

Публiчне АкцiонеРне ТовАРисТво 
«ПолонсЬкиЙ коМбiнАТ ХлiбоПРоДукТiв»

Публічне АкціонеРне ТовАРисТво 
«ПРоЖекТоР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
і. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне 
товариство «Прожектор»

2. Код за ЄДРПОУ 14307825
3. Місцезнаходження емітента 11601 Житомирська обл., 

м. Малин вул. Фрунзе, буд. 36
4. Міжміський код, телефон та факс 04133 52648 51801
5. Електронна поштова адреса prz@ml.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.projektor.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

іі. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акці-

онерів №1 від 17.04.2015 р.) 17.04.2015 р. припинені повноваження голови 
Ревізійної комісії Товариства — Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Торговий дім «Ярославь» (код за ЄДРПОУ 30781935), яке володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 24.55488%. На даній посаді 
ТОВ «ТД «Ярославь» перебувало з 20.04.2012 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акці-
онерів №1 від 17.04.2015 р.) 17.04.2015 р. припинені повноваження члена 
Ревізійної комісії Товариства Лєбєдєвої Ольги Миколаївни. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,00939%. На даній посаді 
перебувала з 20.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акці-
онерів №1 від 17.04.2015 р.) 17.04.2015 р. припинені повноваження члена 
Ревізійної комісії Товариства — Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Квадрат» (код за ЄДРПОУ 30574091), яке володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 15,00141%. На даній посаді ТОВ «Квадрат» пе-
ребувало з 20.04.2012 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів №1 
від 17.04.2015 р.) 17.04.2015 р. обрано членом Ревізійної комісії та рішен-
ням Ревізійної комісії 17.04.2015 р. (Протокол засідання Ревізійної комісії 
№1 від 17.04.2015 р.) обрано головою Ревізійної комісії Товариство з об-
меженою відповідальністю «Торговий дім «Ярославь» (код за ЄДРПОУ 
30781935) строком на 3 роки. ТОВ «ТД» Ярославь» володіє часткою в ста-
тутному капіталі Емтіента в розмірі 24,55488%.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальни зборів №1 
від 17.04.2015 р.) 17.04.2015 р. обрано членом Ревізійної комісії Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Квадрат» (код за ЄДРПОУ 30781935) 
строком на 3 роки. ТОВ «Квадрат» володіє часткою в статутному капіталі 
Емтіента в розмірі 15,00141%.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальни зборів №1 від 
17.04.2015 р.) 17.04.2015 р. обрано членом Ревізійної комісії Лєбєдєву Ольгу 
Миколаївну строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емтіента 
в розмірі 0,00939%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, — начальник від-
ділу технічного контролю, начальник відділу технічного контролю та метрології. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

3.2. Генеральний директор ____________    Подзірей iван iванович 
17 квітня 2014 року

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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До уваги акціонерів ПАТ АТП 13058 (місцезнаходження: Україна, м. Київ, 
03022 вул..Кайсарова 7/9 ).

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного чергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ АТП 13058 (далі — чергові загальні збори), 
які відбудуться 29 квітня 2015 року о 09:00 год., за адресою: 03022, 
м. київ, вул. кайсарова, 7/9, кабінет Голови Правління.

Доповнити порядок денний чергових загальних зборів акціонерів 
такими питаннями:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради ПАТ АТП 13058.

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ АТП 13058.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, під час підготовки до 

загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для при-

йняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товари-
ства, з понеділка по п’ятницю з 9:00 год. до 16:00 год. (крім вихідних та 
святкових днів) в кабінеті Голови Правління. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — Міщенко Сер-
гій Дмитрович. 

Голова правління  с.Д. Міщенко

ПАТ АТП 13058

1. ПРАТ АГРОІНФОРМСЕРВІС 44
2. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 9
3. ПРАТ АКТА 18
4. ПАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 25
5. ПРАТ АРС 21
6. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 40
7. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 24
8. ПАТ БАНК СІЧ 4
9. ПАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

17

10. ПРАТ БРОКІНВЕСТ-ЛАЕРТ 37
11. ТОВ БУРАТ-АГРО 52
12. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 37
13. ПАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 33
14. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД
16

15. ПАТ ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 14
16. ПАТ ВОЛНА 1
17. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОМАШ» 

16

18. ПАТ ГРАНІТНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 23
19. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 47
20. ПРАТ ДОНБАСЗАЛІЗОБЕТОНБУД 47
21. ПАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 52
22. ПРАТ ЕПОС2011 51
23. ПРАТ ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГІЯ 39
24. ПРАТ ЄЛАНЕЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 8
25. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 11
26. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 11
27. ПАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 53
28. ВАТ ЗАВОД БУДМАТЕРІАЛИ 13
29. ПАТ ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 42
30. ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК 9
31. ПАТ ЗАПОРІЖКОКС 46
32. ПРАТ ІЛЛІЧ-СТАЛЬ 47
33. ПАТ ІМПЕРІЯ-С 36
34. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 7
35. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 24
36. ПРАТ КАЛИНА 52
37. ПРАТ КАРБОН 14
38. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 12
39. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 17
40. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ'ЯЗОКБУД 39
41. ПРАТ КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС»
1

42. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДАРНИЦЬКИЙ»

25

43. ПАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 38
44. ПАТ КИЇВШЛЯХБУД 33
45. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

32

46. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ РАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 

15

47. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.»  
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

34

48. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.»  
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

34

49. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 1
50. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ 

МАШИН
40

51. ПРАТ ЛЕКХІМ-ХАРКІВ 14
52. ПРАТ ЛІСОВИК 18
53. ПАТ МАГЕДІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
32

54. ПАТ МАГЕДІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

32

55. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» 14
56. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 31
57. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
24

58. ПАТ МАРС 43
59. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 19
60. ПРАТ МЕДТЕХСЕРВІС 54
61. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 13
62. ПРАТ МИКОЛАЇВЄВРОДІМ 18
63. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СУДНОКОМПЛЕКТ»
18

64. ПРАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ 
«АГРОТЕХСЕРВІС» 

24

65. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 6
66. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 6
67. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«СОЗИДАТЕЛЬ»
31

68. ПАТ НАФТОАВТОМАТИКА 23
69. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 53
70. ТОВ НІКО 9
71. ПРАТ НОЛЬГА 18
72. ПРАТ ОБЛРЕМБУД 33
73. ПРАТ ОБУХІВПРОМБУД 39
74. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 2
75. ПАТ ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ 7
76. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 3
77. ТОВ ОІЛАГРОІНВЕСТ 11
78. ПРАТ ПАРК ІНВЕСТ 50
79. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 36
80. ПРАТ ПЛУТОН 21

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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81. ПАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД

22

82. ПАТ ПОЛОНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

54

83. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 3
84. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
46

85. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 37
86. ПРАТ ПРІОКОМ 50
87. ПАТ ПРОЖЕКТОР 54
88. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 45
89. ПРАТ РУСИН 52
90. АТЗТ СВІТАНОК 2
91. ПАТ СМАРТБАНК 41
92. ПАТ СПЕЦАВТОМАТИКА 8
93. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ПІДРЯДНИХ РОБІТ-ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНСЕРВІС»

50

94. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПІДРЯДНИХ РОБІТ-ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНСЕРВІС»

51

95. ПРАТ СТАРО-КРИМСЬКИЙ КАР’ЄР 44
96. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 50
97. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 51
98. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА 

ГАРАНТ»
37

99. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 43
100. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 47
101. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 52
102. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» 10
103. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ» 21
104. ПРАТ СУМСЬКА БУРОВА ДІЛЬНИЦЯ 48
105. ПРАТ СУМСЬКА БУРОВА ДІЛЬНИЦЯ 49
106. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 44
107. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 5
108. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 1
109. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» 30
110. ПРАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 

«ГРАНІТ»
44

111. ПАТ ТРЕЙД ОЙЛ 26
112. ПРАТ УКРАВТОМАТИКА 12
113. ПРАТ УКРАВТОМАТИКА 13
114. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ
41

115. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК 42
116. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ 
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
«УКРПРОМПРОЕКТ»

40

117. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

20

118. ПАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 12
119. ПАТ УКРДОРБУД 27
120. ПАТ УКРМЕДІНВЕСТ 27
121. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 28
122. ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 28
123. ТОВ УМ-ІНВЕСТ 21
124. ПАТ УСТИНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 35
125. ПРАТ ФАБРИКА «ДИНАМО» 19
126. ПРАТ ФАБРИКА «ДИНАМО» 19
127. ПАТ ФІНАНС БАНК 6
128. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 26
129. ПАТ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ 29
130. ПАТ ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ 29
131. ЗАТ ФІРМА «РЕМВЗУТТЯ» 47
132. ПРАТ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 2
133. ТОВ ХАРВЕСТАГРО 5
134. ПАТ ХК «ЕНЕРГОТРЕЙД» 30
135. ВАТ ХЛІБ КИЄВА 9
136. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 18
137. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 48
138. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 49
139. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТАРНИЙ ЗАВОД 31
140. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 3
141. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 35
142. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «БУЖАНКА» 12
143. ПРАТ ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 3
144. ПРАТ ЯВІР-АГРОСЕРВІС 16
145. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 

15342
23

146. ПАТ ЗОЛОЧІВСЬКЕ АТП - 14611 32
147. ТОВ СКІФ-2004 18
148. ПРАТ МАГАЗИН №100 18
149. ПРАТ ПІЩАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10540
15

150. ПАТ АТП 13058 55
151. ПРАТ ХЕРСОНСЬКЕ АТП 16527 4
152. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ АТП 17739 31

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15070
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
20.04.2015 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:


