
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення 
про оприлюднення регуляторного акта 

Доопрацьований проект рішення Комісії «Про схва-
лення доопрацьованого проекту рішення «Про затвер-
дження змін до Порядку проведення перевірок дотри-
мання вимог законодавства про цінні папери щодо 
професійної діяльності на фондовому ринку та діяль-
ності саморегулівних організацій професійних учасни-
ків фондового ринку» (далі – доопрацьований проект 
Рішення) розроблений із урахуванням пропозицій та 
зауважень, наданих під час оприлюднення Рішення 
Комісії від 23.12.2014 року №1806, яким було схвале-
но проект рішення «Про внесення змін до порядку про-
ведення перевірок дотримання вимог законодавства 
про цінні папери щодо професійної діяльності на фон-
довому ринку та діяльності саморегулівних організацій 
професійних учасників фондового ринку» (далі – про-
ект Рішення). 

Пропозиції та зауваження, які були надані під час 
оприлюднення враховані частково та доопрацьовано 
проект Рішення.

Також, Комісією доопрацьовано проект Рішення із 
урахуванням вимог:

ст. 2 Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із 
змінами згідно Закону від 22.07.2014 року №1600-VII 
(1600-18), якою зокрема, визначено, що дія цього Закону 
не поширюється на відносини, що виникають під час 
здійснення заходів при проведенні оперативно-
розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагля-
ду, досудового слідства і правосуддя;

статей 16 та 19 Закону України «Про ліцензування ви-
дів господарської діяльності» щодо підстав для складан-

ня акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки 
органом ліцензування та підстав для проведення поза-
планових перевірок додержання ліцензіатами ліцензій-
них умов відповідно.

Пропозиції та зауваження до доопрацьованого проек-
ту Рішення надсилаються на поштову адресу Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, 
м.  Київ – 601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент 
контрольно – правової роботи Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку або на електронну адре-
су: kp-prof@nssmc.gov.ua.

Проект рішення, проект регуляторного акта та аналіз 
регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному 
веб - сайті Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку: www.nssmc.gov.ua .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить 1 місяць з дати оприлюднення доопрацьова-
ного проекту Рішення. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІнформацІйнІ ПовІдомлення Та 
новини нКцПфр

нКцПфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту спільного інвестування 
та регулювання діяльності інституційних інвесторів, 
відповідно до пункту 5 розділу V Положення про по-
рядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ін-
ституту спільного інвестування, затвердженого рі-
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шенням Комісії від 30.07.2013 № 1338, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комісії № 661 
від 13.05.2015 та наданого звіту про досягнення міні-
мального обсягу активів Пайового венчурного інвес-
тиційного фонду недиверсифікованого виду закрито-
го типу «Фавор-інвест-плюс» (код за ЄДРІСІ – 23300291) 
ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати-
інвест» (код за ЄДРПОУ – 22334753). Визнано Пайо-
вий венчурний інвестиційний фонд недиверсифі-
кованого виду закритого типу «фавор-інвест-плюс» 
ПраТ  «Компанія з управління активами «Карпати-
інвест» таким, що відповідає вимогам щодо мінімаль-
ного обсягу активів пайового фонду – розпоряджен-
ня № 0266-СІ від 18 травня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-

чальника Східного територіального управління, на під-
ставі пункту 3 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), та відповідно до наданих документів, зупинено 
обіг акцій ПраТ «аСТарТа млинелеваТорБУд» 
(61020, м. Харків, Комсомольське шосе, буд. 92, код за 
ЄДРПОУ – 01354740) - розпорядження № 16-СХ-3-З 
від 20.05.2015 року.

21.05.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцПфр обов’язкове.

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

найменування Код за 
ЄдрПоУ

вид кредитного 
рейтингу

Серія боргового 
інструменту

дата 
присвоєння

дата останнього 
оновлення рейтинг/Прогноз

ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» 34513446 боргового зобов’язання А 30.04.2013 16.04.2015 uaB/стабільний
ТОВ «СК-АГРО» 33976979 боргового зобов`язання А, В 15.04.2013 27.04.2015 uaВВВ+/стабільний
ТОВ «Глобинський м`ясокомбінат» 25167451 боргового зобов`язання В 18.09.2012 27.04.2015 uaA/стабільний
Енергодарська міська рада - боргового зобов`язання А 11.06.2012 29.04.2015 uaA+/стабільний
ПАТ «Свіжачок» 35739825 боргового зобов`язання А 02.10.2013 30.04.2015 uaBBB-/ стабільний

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

Кредитні рейтинги*, 
присвоєні та оновлені Товариством з обмеженою відповідальністю 

«УКраЇнСЬКе КредиТно-рейТинГове аГенТСТво» у квітні 2015 року

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 14.01.2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПовІдомлення
про виникнення особливої інформації

Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою 
вдповідальністю « ЕСУ» 

Ідентифікаційний код за ЄдрПоУ : 33940565
місцезнаходження емітента: 02002, м. Київ.

вул. Челябінська, буд. 5А
міжміський код,телефон та факс 
емітента: 

(044)234-15-41,(044)235-45-19

електронна поштова адреса 
емітента 

Z.Tereshchenko@esu.org.ua

веб-сайт емітента: www.33940565.smida.gov.ua
вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу/

делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі

Текст повідомлення:
Листом від 20.05.2015 № 0341 ПАТ « Фондова біржа ПФТС» повідомило 

щодо вчинення наступних дій з цінними паперами ТОВ « ЕСУ»:
20.05.2015 Операційним управлінням ПАТ « Фондова біржа ПФТС» при-

йнято рішення (№ 150520/00001 від 20.05.2015р.) про переведення цінних 
паперів ТОВ « ЕСУ» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у 
відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ « Фондова біржа ПФТС». Рішен-
ня набуває чинності з 21.05.2015 р.

Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні) серії С (ISIN UA 
4000163901). Кожна облігація номінальною вартістю - 1000,00 грн. Форма 
існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 12.04.2013р. 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 
4610644шт., загальною номінальною вартістю - 4610644000грн. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії С - № 55/2/2013. Права власників 
облігацій згідно з проспектом емісій облігацій ТОВ « ЕСУ»

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

директор Тов «еСУ»  в.о.Зайцев

ТовариСТво З оБмеженою вІдПовІдалЬнІСТю « еСУ»
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ПУБлІчне аКцІонерне ТовариСТво 
«ТреСТ «КиЇвмІСЬКБУд - 3»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента: 

Публічне акціонерне товариство 
«Трест «Київміськбуд – 3» 

1.2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 

04012678

1.3. Місцезнаходження емітента: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5
1.4. Міжміський код, телефон (044) 453-03-85
та факс емітента: (044)453-03-80
1.5. Електронна поштова адреса: trofimova@kmb3.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет: 

www.kmb3.com.ua

1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення:
ПриПинено Повноваження:
У зв’язку рішенням Наглядової ради від 19 травня 2015 року (протокол 

№3, від 19.05.2015р) припинено повноваження Качан Тетяни Олександрівни 
(Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 
посаду члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що 
становить 0,0103 % від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 23.01.2014 року до 19.05.2015 року. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено по-
вноваження у зв’язку з прийняттям такого рішення Наглядовою радою.

оБрано:
Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення (протокол № 3 від 

19.05.2015р) про обрання на посаду з 20.05.2015р.Члена Правління Тро-
фімову Тетяну Євгеніївну (Особа не надала згоди на оприлюднення пас-
портних даних). Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища, 
Київський національний економічний університет. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: Заступник голови правління з еко-
номічних питань Товариства, начальник економічного відділу ПАТ «ХК 
«Київміськбуд». Обирається на посаду на 5 років.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством

Голова правління 
ПаТ «Трест «КмБ-3»  м.а. олефір

19.05.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації :
відомості про зміну сладу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне 

аКцIонерне Това-
риСТво "КоСмед"

2. Код за ЄДРПОУ 31841350
3. Місцезнаходження 04071, Київ, Хорива 55а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 537 35 24 
5. Електронна поштова адреса asobolieva@cosmed.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації

www.cosmed.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
На засіданні Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства 

«Космед» 18 травня 2015 року ( протокол №220 від 18.05.2015р.) було 
прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

Припинення повноважень посадової особи Дзюби Станiслава Вален-
тиновича прийнято засiданням Наглядової Ради,протокол №220 вiд 
18.05.2015 р. Припинення повноваження посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Наглядової Ради. Посадова особа Дзюба Станiслав Ва-
лентинович (Паспорт СО 080627, виданий Московським РУ ГУ МВС у 
м. Києвi 27.04.1999р.), який займав посаду Голови правлiння, припинив 
повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 14 рокiв.

Обрання посадової особи прийнято Наглядовою Радою 
ПрАТ  «Космед»,протокол №220 вiд 18.05.2015 р. Обрання посадової особи 
виконано на пiдставi рiшення Наглядової Ради. Посадова особа Соболєва 
Ганна Олександрiвна (Паспорт МЕ 906305, виданий Святошинським РУ ГУ 
МВС в м.Києвi 30.09.2008р.), обрана на посаду Голова правлiння.Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:три 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
Голова правлiння  Соболєва Ганна олександрівна

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПриваТне аКцIонерне 
ТовариСТво «ШиряЇвСЬКе авТоТранСПорТне 
ПIдПриЄмСТво 15167»

Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товари-
ство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 03118050
Місцезнаходження емітента - 66800 Одеська область Ширяївський р-н 

смт. Ширяєве вул. Малиновського, 7
Міський код, телефон та факс емітента - (04858) 2-11-89 2-12-69
Електронна поштова адреса емітента - shatp15167@ukr.net
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

21.05.2015р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації – http://shiryaevskoye-atp-15167.pat.ua
2. Текст повідомлення

У зв’язку із завершенням терміну повноважень Директора ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 15167» (надалі – ПрАТ «Ширяївське АТП 15167»), Нагля-
довою радою ПрАТ «Ширяївське АТП 15167» (протокол № б/н) 21.05.2015р., 
прийнято рішення: 

- припинити повноваження Директора Сизоченко Алли Олександрівни 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), особа 
володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «Ширяївське АТП 15167» - 
5.580357%; обіймала посаду Директора з 21.05.2012р. по 21.05.2015р.

- призначити на посаду Директора Сизоченко Аллу Олександрівну (фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), особа во-
лодіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «Ширяївське АТП 15167» – 
5,580357%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 
В.о. голови правління; Директор. Посадову особу призначено строком на 
3 роки.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають. 

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

директор  _____________  Сизоченко а.о.
 м.п.  21.05.2015р.
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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подаєть-
ся до Комісії, та достовірність інформації, 
наданої для розкриття в загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії. 

Генеральний директор Бречко Володимир Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 18.05.2015
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Студiя «Європозитив»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
04074, м. Київ, Вишгородська, 28/1
4. Код за ЄДРПОУ
31902360
5. Міжміський код та телефон, факс
044-3775598 044-3775599
6. Електронна поштова адреса
m.turskaya@radiogroup.com.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18-19.05.2015

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційно-
го друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення роз-
міщено на сторінці

http://europaplus.ua/news/
important

в мережі 
Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 

обрано 
або 

припинено 
повнова-

ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 

ідентифіка-
ційний код 
за ЄдрПоУ 
юридичної 

особи

розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
15.05.2015 звільнено Фiнансовий 

директор
Матяш Леся 
Миколаївна

0

Зміст інформації:
Фiнансовий директор Матяш Леся Миколаївна, звiльнилася з посади 
фiнансового директора за власним бажанням, про що написала заяву 
вiд 30.04.2015р.

Матяш Леся Миколаївна була звiльнена 15 травня 2015р. на пiдставi 
наказу Генерального директора № 04к вiд 15.05.2015р., де зазначалося, 
що Матяш Л.М. звiльняєтья з посади фiнансового директора за власним 
бажанням. За час перебування на посадi до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася. Матяш Л.М. 
перебувала на посадi з 12 листопада 2013р. по 15 травня 2015 року. 
Замiсть неї на посаду фiнансового директора призначено Сергiєнко 
Iрину Олександрiвну.
15.05.2015 звільнено Головний 

бухгалтер
Матяш Леся 
Миколаївна

0

Зміст інформації:
Головний бухгалтер Матяш Леся Миколаївна, звiльнилася з посади 
головного бухгалтера за угодою сторiн, про що написала заяву вiд 
30.04.2015р.
Матяш Леся Миколаївна була звiльнена 15 травня 2015р. на пiдставi 
наказу Генерального директора № 04к вiд 15.05.2015р., де зазначалося, 
що Матяш Л.М. звiльняєтья з посади фiнансового директора за угодою 
сторiн. За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi злочини не притягалася. Матяш Л.М. перебувала на посадi 
з 18 квiтня 2013р. по 15 травня 2015 року. Замiсть неї на посаду нi хто не 
призначений.

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄдрПоУ 
юридич-
ної особи

розмір 
частки 

в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
18.05.2015 призначе-

но
Фiнансовий 
директор

Сергiєнко Iрина 
Олександрiвна

0

Зміст інформації:
Сергiєнко Iрина Олександрiвна призначена на посаду Фiнансового дирек-
тора ПрАТ «СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» Загальними зборами акцiонерiв в 
порядку ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наказом 
ТОВ  «Український Медiа Холдiнг» про призначення № 15/05/18к вiд 
18  травня 2015 року. 
Змiст рiшення:
1. Призначити Фiнансовим директором ПрАТ «СТУДIЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» 
Сергiєнко Iрину Олександрiвну. 
2. Вважати повноваження Сергiєнко Iрини Олександрiвни на посадi 
Фiнансового директора такими, що набувають чинностi та є легiтимними 
18 травня 2015 року.
3.Даний наказ має статус протоколу Загальних зборiв ПрАТ «СТУДIЯ 
«ЄВРОПОЗИТИВ».
Призначена у зв’язку iз замiщенням вакантної посади фiнансового 
директора.
Термiн призначення – 3 роки, вiдповiдно до Статуту Товариства.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади заступника головного 
бухгалтера вiддiлу бухгалтерського облiку фiнансового управлiння, 
головного бухгалтера та бухгалтера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво «СТУдIя «ЄвроПоЗиТив»

ШановнІ аКцІонери!

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «алЬ-
цеСТ», що знаходиться за адресою:08130, Україна, Київська область, 
Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Пе-
тропавлівська, будинок 4, інформує про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів
дата та час реєстрації учасників 
Зборів: 

24 червня 2015 року з 10.00 до 
11.00

дата та час відкриття 
Зборів: 

24 червня 2015 року об 11.00

місце реєстрації учасників та 
проведення Зборів: 

08130, Україна, Київська область, 
Києво-Святошинський район, 
село Петропавлівська Борщагів-
ка, вул. Петропавлівська, 
будинок 4

дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у 
зборах: 

18 червня 2015 року

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії та затвердження 

регламенту зборів.
2. Про затвердження укладених угод та внесення змін до них. 
3. Про операції з активами (продаж, купівля та інше).
4. Про залучення фінансування (кредити, лізинг та інше).
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повнова-

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

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

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитися за адресою: 08130, Україна, Київська 
область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Петропавлівська, будинок 4 до дати проведення зборів в робочі дні: з 
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00.

Генеральний директор  лисов д.в.



№95, 22 травня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

ПовІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 

«СинТеЗ ТранЗиТ»
місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, 

вул.  Наливна, 15
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» повідо-
мляє Вас, що 25 червня 2015 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 
65003, одеська область, Суворовський район, м. одеса, вул. наливна, 
15, другий поверх, конференц-зал, відбудуться річні загальні збори акці-
онерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 червня 2015 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: 
Україна, 65003, Одеська область, Суворовський район, м. Одеса, вул. На-
ливна, 15, другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.06.2015 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 червня 2015 
року (включно), з вівторка по четвер, з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи 
обідню перерву з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, 
вул. Наливна, буд. 15, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНТЕЗ 
ТРАНЗИТ». Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів – 
Залевський Станіслав Францевич – (Директор).

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

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. 

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

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

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

14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції.

15. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викла-
дення Положень в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва «СинТеЗ ТранЗиТ» 

(тис. грн.) 
найменування показника 2013 рік 2014 рік

Усього активів 18 217 18 867
Основні засоби 12 357 13 147
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси - 9
Сумарна дебіторська заборгованість 8 841 11 431
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 688 507
Нерозподілений прибуток 8 160
Власний капітал
Резервний капітал 25 25
Статутний капітал 10 000 10 000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 31 47
Чистий прибуток (збиток) - 486 632
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Телефон для довідок: (0482) 34-58-40.
виконавчий орган Товариства

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 «Баштан-
ський сирзавод» 2. Код за ЄДРПОУ: 00446500 3. Місцезнаходження: 56100 Ми-
колаївська область, Баштанський район, місто Баштанка вулиця Заводська, 
будинок 4 4. Міжміський код, телефон та факс: «(05158) 21-84-3 (05158) 21-08-9 
5. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://milkalliance.com.ua/entr_bashtanka-info.php 7. Вид особливої 
інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 
глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято вiдповiдно до Наказу Пiдприємства 

№ 388-к вiд 20.05.2015 року. Звільнення посадової особи виконано на під-
ставі призначення особи як Голового Бухгалтера. Посадова особа Лиходiй 
Свiтлана Iванiвна (паспорт: серія ЕО номер 883436 виданий 25.12.2000 р. 
Баштанським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi), яка займала по-
саду в.о. Головного бухгалтера, звільнена. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2015 року. Рішення про при-
значення прийнято вiдповiдно до Наказу Пiдприємства № 388-к вiд 
20.05.2015. Призначення посадової особи виконано на підставі призначан-
ня особи на посаду Головного Бухгалтера. Посадова особа Лиходiй 
Свiтлана Iванiвна (паспорт: серія ЕО номер 883436 виданий 25.12.2000 р. 
Баштанським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi), призначена на 
посаду Головний бухгалтер. 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: 
безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
перший заступник Головного бухгалтера ПАТ «Баштанський сирзавод».. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

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

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

2.
Голова Правлiння Косяченко Сергiй Олександрович

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

(дата) 

ПУБлІчне аКцІонерне ТовариСТво 
«БаШТанСЬКий СирЗавод»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПовІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво З 
ІноЗемними ІнвеСТицІями «СинТеЗ ойл»

місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
Україна, 68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 2

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-

ЯМИ «СИНТЕЗ ОЙЛ» повідомляє Вас, що 26 червня 2015 року о 11.00 
годині за адресою: Україна, 68000, одеська область, м. Іллічівськ, 
вул.  Північна, 2, кімната №212, відбудуться річні загальні збори акціоне-
рів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
26 червня 2015 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, 68000, 
Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 2, кімната №212.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 22.06.2015 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 червня 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, 65003, м. 
Одеса, вул. Миколи Гефта, 2-А. Відповідальна за ознайомлення з матеріа-
лами зборів особа – Директор - Яровий Євгеній Іванович.

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

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

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

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. 

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

ків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

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

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

13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції.

14. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викла-
дення Положень в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва З ІноЗемними 

ІнвеСТицІями «СинТеЗ ойл» (тис.грн.) 
найменування показника Період

2014 рік 2013 рік
Усього активів 380759 385088
Основні засоби 130103 136806
Довгострокові фінансові інвестиції 2223 2223
Запаси 6319 6406
Сумарна дебіторська заборгованість 121557 134813
Грошові кошти та їх еквіваленти 30410 14056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -346383 -85840
Власний капітал 62569 62467
Статутний капітал 80200 80200
Довгострокові зобов'язання 535195 211870
Поточні зобов'язання 47792 115005
Чистий прибуток (збиток) -260543 -36466
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 284 332

Телефон для довідок: (048) 729-96-73.
виконавчий орган Товариства

Шановний акціонер!

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«аІГ УКраЇна СТраХова КомПанІя»

(надалі – Товариство)
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 22 червня 2015 року з 16 години 40 годин 
до 16 годин 55 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 червня 2015 року  
о 17-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. 
Іллінська, 8, 10-й під’їзд, 1-й поверх, офіс Товариства.Місцезнаходжен-
ня Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів 16 червня 2015 року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства.

4. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
5. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди 
членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товари-
ства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 
зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
Товариства: вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна , кожного робочого 
дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами Генеральний директор Товариства.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та 

фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 490-65-50  наглядова рада

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПовІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБлІчне аКцІонерне ТовариСТво 

«оБ´Єднання мІжрайПоСТач»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіо-

поль, вул. Дзержинського, 9
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ» 
повідомляє Вас, що 25 червня 2015 року о 13.30 годині за адресою: 67801, 
Україна, одеська область, овідіопольський район, смт. овідіополь, 
вул.  дзержинського, 9, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 25 червня 2015 року з 13.00 год. до 13.20 год. за адресою: 
67801, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, 
вул. Дзержинського, 9.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 19.06.2015 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 червня 2015 
року (включно), з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня 
перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 67801, Україна, Одеська 
область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Дзержинського, 9, 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ´ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОС-
ТАЧ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Благо-
дєльська Ольга Олександрівна (юрист).

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

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

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

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

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе-
ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. 

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

ків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом 

викладення Статуту у новій редакції.
12. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-

ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викла-
дення Положень в новій редакції.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 
Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

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

16. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 
правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів То-
вариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПУБлІчноГо аКцІонерноГо ТовариСТва 
«оБ´Єднання мІжрайПоСТач» (тис. грн.) 

найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 11622 17583
Основні засоби 8430 15261
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 134 295
Сумарна дебіторська заборгованість 2218 1579
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 8
Нерозподілений прибуток (40878) (41843)
Власний капітал (17031) (12135)
Статутний капітал 12543 12543
Довгострокові зобов'язання 7164 8448
Поточні зобов'язання 21489 21270
Чистий прибуток (збиток) (4319) 4896
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50172000 50172000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

Телефон для довідок: 8 (04851) 3-70-34
Правління ПаТ «оБ′Єднання мІжрайПоСТач»

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцІонерне 
ТовариСТво «БІарС»

2. Код за ЄДРПОУ 05456779
3. Місцезнаходження 04060 м. Київ, вул. Ольжича, буд 29
4. Міжміський код, телефон та факс (044)-440-43-70 440-43-70
5. Електронна поштова адреса biars@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій

II. Текст повідомлення 
1).19.05.2015р. від ПАТ «Національний депозитарій України» емітентом 

був отриманий зведений перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, згідно якого відбулися зміни власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Пакет акцій ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий закритий недиверсифіко-

ваний венчурний інвестиційний фонд «Гранд Прем’єр»), код за ЄДРПОУ: 
33669793, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 
23-Б збільшився з 5 штук простих іменних акцій, що становило 0,5% голо-
суючих акцій емітента, до 116 простих іменних акцій, що складає 11,6 % 
голосуючих акцій емітента.

2).19.05.2015р. від ПАТ «Національний депозитарій України» емітентом був 
отриманий зведений перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах, згідно якого відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій. Пакет акцій фізичної особи зменшився з 437 штук 
простих іменних акцій, що становило 43,7% голосуючих акцій емітента, до 
387  простих іменних акцій, що складає 38,7 % голосуючих акцій емітента.

3).19.05.2015р. від ПАТ «Національний депозитарій України» емітентом 
був отриманий зведений перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, згідно якого відбулися зміни власників акцій, яким нале-
жить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Пакет акцій фізичної особи 
зменшився з 432 штук простих іменних акцій, що становило 43,2% голосу-
ючих акцій емітента, до 387 простих іменних акцій, що складає 38,7 % голо-
суючих акцій емітента.

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

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

2.Генеральний директор Дерикіт Володимир Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 
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 ПовІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 
«ІллІчІвСЬКий Паливний ТермІнал»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 68000, м. Іллічівськ Одеської області, вул. Північна, 2.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ 

ТЕРМІНАЛ» повідомляє Вас, що 26 червня 2015 року о 13.00 годині за 
адресою: Україна, 68000, одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північ-
на,  2, кімната №227, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 26 червня 2015 року з 12.40 год. до 12.55 год. за адресою: 
Україна, 68000, м. Іллічівськ Одеської області, вул. Північна, 2, кімната 
№227.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 
24.00  год. 22.06.2015 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 червня 
2015  року (включно) з понеділка по четвер, з 08.00 год. до 17.00 год. (обі-
дня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 68000, м. Іллі-
чівськ Одеської області, вул. Північна, 2, к. 212. Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа – Цісар Сергій Анатолійович (Виконавчий 
директор ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ»).

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

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

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

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

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

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

ків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу 

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

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

13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції.

14. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викла-
дення Положень в новій редакції.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПриваТноГо аКцІонерноГо ТовариСТва «ІллІчІвСЬКий 

Паливний ТермІнал» (тис. грн.) 
найменування показника 2013 рік 2014 рік
Усього активів 89251 93463
Основні засоби 72446 66896
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 1423 1600
Сумарна дебіторська заборгованість 13650 23391
Грошові кошти та їх еквіваленти 671 1128
Нерозподілений прибуток -381265 -861789
Власний капітал 32 32
Статутний капітал 175 175
Довгострокові зобов'язання 446787 934808
Поточні зобов'язання 23522 20237
Чистий прибуток (збиток) -39215 -480524
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 191 186

Телефони для довідок: (048) 716-77-86, (048)716-77-74.
Правління Товариства

ПравлІння ПУБлІчноГо аКцІонерноГо Това-
риСТва «аКцІонерний КомерцІйний БанК 
«ТраСТ-КаПІТал», місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Підви-
соцького, буд. 7, повідомляє про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів «22» червня 2015 року об 17:30 годині за адресою банку: 
01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімн.112

ПорядоК денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, прийняття рі-

шення з питань порядку проведення та затвердження регламенту прове-
дення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «Траст-
капітал».

2. Прийняття рішень за рекомендаціями з інспектування Національним 
банком України діяльності ПАТ «АКБ «Траст-капітал» та приведення діяль-
ності банку у відповідність зі змінами чинного законодавства.

3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «АКБ «Траст-капітал» шляхом за-
твердження його в новій редакції.

4. Про внесення змін до положень про органи управління 
ПАТ  «АКБ  «Траст-капітал».

5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
ПАТ  «АКБ «Траст-капітал». 

6. Про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капітал». Встановлення розміру винагороди Голові та Членам Наглядової 
Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів/трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 
ПАТ «АКБ «Траст-капітал». Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради 
ПАТ  «АКБ «Траст-капітал».

7. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ  «АКБ «Траст-капітал».

8. Про обрання Голови та членів Голови та членів Ревізійної комісії 
ПАТ  «АКБ «Траст-капітал». Встановлення розміру винагороди Голові та 
Членам Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів/трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та чле-
нами Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-капітал». Обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами 
Ревізійної комісії ПАТ «АКБ «Траст-капітал».

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів буде 
проводитись «22» червня 2015 року з 17:00 години до 17:25 години за 
київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, кімна-
та  112. 

Акціонерам, які братимуть участь у позачергових Загальних зборах ак-
ціонерів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а пред-
ставникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене належним чи-
ном відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину «16» червня 
2015 року.

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, 
які будуть розглядатися та затверджуватися на позачергових Загальних 
зборах акціонерів, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 17:00 годи-
ни (обідня перерва з 13:00 до 13:45 години) за адресою: м. Київ, вул. Під-
висоцького, буд. 7, оф. 17. Відповідальна особа за ознайомлення акціоне-
рів із матеріалами та документами - начальник юридичної служби 
Департаменту безпеки та правового забезпечення ПАТ «АКБ «Траст-
капітал» Кішинець Володимир Анатолійович.

ліцензія нБУ № 211 від 03.11.2011 року. довідки за тел. (044) 206-33-74.»
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ПовІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: 
ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво 

«ІнПроеКТСервІС»
2. Код за ЄДРПОУ: 14307506

3. Місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, проспект Леніна, 67
1. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0512)47-10-40; 47-39-40
5. Електронна поштова адреса: ipc@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ipc.mk.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ІІ. Текст повідомлення

Дата 
вчинен-
ня дії 

Зміни  (призначено, 
обрано або припине-

но повноваження)
Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне 

найменування юридичної особи

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

Розмір частки в 
статуному капіталі 

емітента ( у відсотках )
1 2 3 4 5 6
20.05.15 Затверджено в 

складі правління 
Голова правління Фастовець Костянтин Володимирович Згода не надана 10,33

20.05.15 Призначено Член правління Майданик  Сергій  Георгійович Згода не надана 0
20.05.15 Призначено Член правління Хорошилов Олександр Васильович Згода не надана 0,12
20.05.15 Призначено Член правління Бабченко Юрій  Миколайович Згода не надана 0,07
20.05.15 Призначено Член  правління Бабієнко Олександра Анатоліївна Згода не надана 0
20.05.15 Звільнено Член  правління Петров Олександр Євгенович Згода не надана 0

Строк, на який обрано членів правління становить 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини обрані особи не мають.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління  ________  фастовець К.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  21.05.2015 
  (дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБлIчне аКцIонерне Това-
риСТво наУКово-доСлIдний 
Та ПроеКТний IнСТиТУТ По 
ЗБаГаченню Та аГломерацIЇ 
рУд чорниХ меТалIв "меХа-
ноБрчормеТ"

2. Код за ЄДРПОУ 04689352
3. Місцезнаходження 50086, м. Кривий Рiг, вул. Телевiзiйна, 3
4. Міжміський код, 
телефон та факс

056-409-78-53 056-440-59-17

5. Електронна поштова 
адреса

mekhanobr@riad.com.ua

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

http://mekhanobrchormet.com.ua/pages/view

7. Вид особливої 
інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Згiдно Наказу Фонду державного майна України № 747 вiд 

20.05.2015  р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Березняк Галини Миколаївни у зв'язку з її звільненням. Вона пере-
бувала на цiй посадi з 09.06.2008 р., не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочиниҐ не володiє акцiями емiтента. Згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано.

2. Згiдно Наказу Фонду державного майна України № 747 вiд 
20.05.2015  р. призначено 20.05.2015 р. Кузуб Тетяну Олександрiвну чле-
ном Наглядової ради. Пiдстава: п. 8.69. Статуту ПАТ «Науково-дослiдний 
та проектний iнститут по збагаченню та агломерацiї руд чорних металiв 
«Механобрчормет». Вона не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття пас-
портних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: провiдний спецiалiст, головний спецiалiст Управлiння за-
безпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення 
платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння Фонду дер-
жавного майна України.

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 Фортуна Вадим Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 21.05.2015

(дата)

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ТовариСТво З оБмеженою 
вIдПовIдалЬнIСТю «фIрма «Парм» 

2. Код за ЄДРПОУ 
25586099
3. Місцезнаходження 
01023 м. Київ вул. Шота Руставелі,38 к.12
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 277-12-13 (044) 277-12-13
5. Електронна поштова адреса 
emitent@arkada.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
https://sites.google.com/site/parm25586099/
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 

Відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників Товариства 
№20/05 від 20.05.2015 р. звільнено Директора Гавриша Андрія Миколайо-
вича (на оприлюднення паспортних даних згоду не надавав ). Гавриш А.М. 
перебував на цій посаді з 10 листопада 2009 р. по 20.05.2015р. Підста-
ва  – відповідно до домовленості сторін та при взаємній згоді сторін. Част-
кою у статутному капiталi емітента не володіє. Гавриш А.М. не має непо-
гашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

Рішення про призначення Директора прийнято Загальними зборами 
учасників Товариства 20.05.2015 р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу Загальних зборів учасників Товариства №20/05 
від 20.05.2015р.

Посадова особа Безпала Наталія Миколаївна (на оприлюднення пас-
портних даних згоду не надавала), призначена на посаду Директора. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: згідно Статуту Товариства
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Техник Ла-

борант в ТОВ «Нові будівельні матеріали»
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2.
Директор Безпала Наталія Миколаївна

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

(дата) 
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ПовІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

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

«Банк Форвард» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення №2 від 18 травня 2012 року Єдиного акціонера 

Банку 18 травня 2015 року закінчився строк повноважень Голови Ревізій-
ної комісії Банку Аверіної Ірини Рудольфівни та члена Ревізійної комісії 

Банку Семенової Ольги Володимирівни. 
Відповідно до рішення №7 від 07 жовтня 2013 року Єдиного акціонера 

Банку 18 травня 2015 року закінчився строк повноважень члена Ревізій-
ної комісії Банку Ісаковського Артема Георгійовича.

На посади Голови Ревізійної комісії Банку та Членів Ревізійної комісії 
Банку нікого не обрано.

Згоди на розкриття паспортних даних особами, повноваження яких 
припинено, не надано.

Жоден із членів Ревізійної комісії, повноваження яких припинені, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Аверіна Ірина Рудольфівна перебувала на посаді Голови Ревізійної 
комісії Банку з 18 травня 2012 року.

Семенова Ольга Володимирівна перебувала на посаді Члена Ревізій-
ної комісії Банку з 18 травня 2012 року.

Ісаковський Артем Георгійович перебував на посаді Члена Ревізійної 
комісії Банку з 08 жовтня 2013 року.

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

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

Голова Правління
ПаТ «Банк форвард»  _________________  а.в. Кисельов
М. П  19 травня 2015 року

ПУБлІчне аКцІонерне ТовариСТво «БанК форвард»

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 «БУдаГромеХЗаПчаСТина»; код за 
ЄДРПОУ – 04836971; 08292, Київська область, м. Буча, вул. Завод-
ська,  б.2; (04597) 9-64-02

2. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.budagromekhzapchastyna.informs.net.ua.

3. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «АФ «БІнА»; код за ЄДРПОУ – 23285643

4. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів 
відбулись 30.04.2015 р., кворум склав 93,9076 %. Прийняті рішення: об-
рано Лічильну комісію у кількості двох осіб, обрано Голову та секретаря 
зборів, затверджено регламент роботи зборів, результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік, річний звіт Товариства 
за 2014 рік, припинено повноваження членів Наглядової Ради, обрано 
членів Наглядової Ради; дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не 
виплачувати.

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

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 567,6 658
Основні засоби (за залишковою вартістю) 498,6 541
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 0 23
Сумарна дебіторська заборгованість 45,1 86
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,9 2
Власний капітал 526,8 602
Статутний капітал 221 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (5,6) 70
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 31,9 56
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(75,6) (35,8)

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

-0,0034 -0,0016

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 22093 22093
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

ПУБлІчне аКцІонерне ТовариСТво аКцІо-
нерний БанК «ПІвденний» відповідно до ст. 32, 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 23 червня 
2015 року в приміщенні банку за адресою: м. одеса, вул. Краснова, 6/1, 
кабінет № 505, в 11:00. Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 
10.00 до 10.45.

Порядок денний:
1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом затверджен-

ня його у новій редакції.
4. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акці-

онерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
5. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Бан-

ку шляхом затвердження його у новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Банку 

шляхом затвердження його у новій редакції.
7. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.
8. Припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради 

Банку.
9. Обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення роз-
міру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних ви-
плат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради Банку.

10. Припинення діяльності Ревізійної комісії Банку, припинення повно-
важень її членів, припинення дії Положення про Ревізійну комісію Банку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – на 24 години 17 червня 2015 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати до-
кумент, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), 
для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах акціонерів, а для юридичної 
особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – ви-
тяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної 
особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені 
акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Кожний акціонер відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до 
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж до 3 червня 2015 року, а щодо кандидатів до 
складу Наглядової Ради – не пізніше ніж до 16 червня 2015 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження банку: 
65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 535 в робочий час. Поса-
дова особа, відповідна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Мальнева Олена Євгенівна. Телефон для довідок: (048) 2 307 076 

Правління акціонерного банку «Південний»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, 

вул. Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442204237 0442300254

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

www.mts.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Про-

токол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена Нагля-
дової ради Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Не надав згоди на роз-
криття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р.. Розмiр 
пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi 
емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 
Наглядової ради Корня Олексiя Валерiйовича. Не надав згоди на роз-
криття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р.. Розмiр 
пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi 
емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Про-
токол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена Нагля-
дової ради Лацанича Олексiя Iгоровича. Не надав згоди на розкриття 
паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р., часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, 
якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена 
Наглядової ради Савченка Вадима Едуардовича. Не надав згоди на 
розкриття паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р.. 
Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному 
капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Про-
токол №34 вiд 19.05.2015 року) припинено повноваження члена Нагля-
дової ради Шоржина Валерiя Вiкторовича. Не надав згоди на розкриття 
паспортних даних. На посадi перебував з 28.01.2014 р., часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, 
якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Змiни вiдбулись за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Про-
токол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради Дубовско-
ва Андрiя Анатолiйовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному 
капiталi емiтента, представник Пiдприємства зi 100% iноземною 
iнвестицiєю «ПТТ Телеком Київ», що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇ-
НА», володiючим 7 816 621 звичайною iменною акцiєю ПрАТ «МТС УКРА-
ЇНА», що складає 1% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх п`яти рокiв: З березня 2008 року по березень 2011 року - Гене-
ральний директор ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 04 березня 2011 року - Пре-
зидент ВАТ «МТС».

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Корня Олексiя Валерiйовича. Не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє, 0,000% в ста-
тутному капiталi емiтента, представник Пiдприємства зi 100% 
iноземною iнвестицiєю «ПТТ Телеком Київ», що є акцiонером 
ПрАТ  «МТС УКРАЇНА», володiючим 7 816 621 звичайною iменною 
акцiєю ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 1% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: 3 2009 
року по цей час – член Правлiння ЗАТ «Росiйська телефонна компанiя», 
член Ради директорiв СООО «Мобiльнi ТелеСистеми», член Ради 
директорiв International Cell Holding LTD. З 2011 по даний час є членом 
Ради директорiв ВАТ «МТС-Банк».

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Лацанича Василя Iгоровича. Не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в ста-
тутному капiталi емiтента, представник Приватної компанiї з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА», володiючим 773 845 495 звичайних iменних акцiй 
ПрАТ  «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: З листопада 
2007 року по березень 2011 року - Директор по маркетингу ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА». З 05 березня 2011 року - Генеральний директор ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА». Звересня 2011 року - вiце-президент по маркетингу 
ВАТ  «МТС». З 2011 по 2012 р.р. - членом Правлiння ЗАТ «РТК». З 
2012 року по даний час - член Ради директорiв ТОВ «Стрим», ВАТ 
МГТС, ЗАТ «РТК», ВАТ «НИС», ВАТ «МТС-Банк».

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Савченка Вадима Едуардовича. Не надав згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 
0,000% в статутному капiталi емiтента, представник Приватної 
компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., що є 
акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», володiючим 773 845 495 звичай-
них iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись 
за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який 
обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти 
рокiв: З листопада 2008 року приступив до виконання обов`язкiв Ди-
ректора по продажам та абонентському обслуговуванню ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА», з липня 2011 року - Вiце-президент по продажамта обслу-
говуванню ВАТ «МТС». З 2011 року по даний час є членом Ради 
директорiв ЗАТ «РТК», ЗАТ «К-Телеком», International Cell Holding 
LTD. В 2013 роцi обраний в Раду директорiв ВАТ МГТС, ЗАТ «ТАС-
КОМ» та ВАТ «МТС-Банк».

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року (Про-
токол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради Шоржина 
Валерiя Вiкторовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному 
капiталi емiтента, представник Приватної компанiї з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», 
володiючим 773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», 
що складає 99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА». Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом 
останнiх п`яти рокiв: З 2010 по 2011 р.р. – ВРИО Директора по управлiнню 
закупками ВАТ «МТС», з квiтня 2011 року - Директор по управлiнню за-
купками ВАТ «МТС». З 2014 року по даний час - Вiце-президент по за-
купкам та адмiнiстративним питанням ВАТ «МТС» та члено Правлiння 
ВАТ «МТС». З 2012 року по даний чася – член Ради директорiв ВАТ  МГТС. 
З 2013 року по даний час – член Ради директорiв ЗАТ «МГТС-
Нерухомiсть»

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Зоммера Рона. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр 
пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi 

ПриваТне аКцIонерне ТовариСТво 
“мТС УКраЇна”
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емiтента, представник Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», володiючим  
773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 
99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». 
Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
п`яти рокiв: В 2005 роцi в якостi незалежного директора увiйшов до 
складу Ради директорiв ВАТ АФК «Система»,де також виконував 
обов`язки Голови Комiтету по зв`язкам з iнвесторами. Веде обширну 
дiяльнiсть в областi корпоративного управлiння, будучи членом Ради 
директорiв компанiй Motorola, Tata Consultancy Services, Weather 
Investments, Munich Reinsurance, а також членом Мiжнародної консуль-
тативної ради Blackstone Group.

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18.05.2015 року 
(Протокол №34 вiд 19.05.2015 року) обрано члена Наглядової ради 
Ушацького Андрiя Едуардовича. Не надав згоди на розкриття пас-
портних даних. Розмiр пакета акцiй 0 штук, частка, якою володiє 
0,000% в статутному капiталi емiтента, представник Приватної 

компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Preludium B.V., що є 
акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», володiючим 773 845 495 звичай-
них iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 99% вiд загаль-
ної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Змiни вiдбулись 
за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який 
обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: 
З 2009 року по даний час є членом Правлiния ВАТ «МТС». З 2014 
року по даний час є Вiце-президентом по технiцi й iнформацiйним 
технологiям. 

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 Золочевський iван Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 19.05.2015

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА";
2. Код за ЄДРПОУ: 35448153;
3. Місцезнаходження: 49044, м. Днiпропетровськ, Шевченка, 10 кiмн.

510;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567162471, 0567162471;
5. Електронна поштова адреса: paggroup@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/si-
te/pragrgroup/;

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

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20 травня 2015 року
звiльнено з 21 травня 2015 року з посади Генерального директора То-
вариства Кас'янова Сергiя Валентиновича (паспорт АЕ 467922, вида-
ний Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області,
24.12.1996р.) за власним бажанням. Особа не має непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадови злочини. Особа перебувала на посадi з
19.12.2007р. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товарис-
тва.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20 травня 2015 року приз-
начено на посаду Генерального директора Товариства з 22 травня 2015
року Калiнiна Євгена Миколайовича (паспорт АК 694598, виданий Пав-
лоградським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
15.10.1999р. Особа не володiє часткою у статуному капiталi Товарис-
тва. особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТОВ "Снек
Треекйдінг", директор ПП "Регiон Сiльгоспресурс".

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

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

2. Генеральний директор Кас'янов Сергiй Валентинович

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "САНIТА", 03377314, 04050 м. Київ - м.Київ
вул. Герцена, буд. 10, (044) 531-42-57.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.05.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ауди-
торська фірма "Добсон-консалтинг", 03377314.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акціонерне товариство): Загальнi збори акцiонерiв у
2014 роцi не проводились у зв'язку з тяжким фінансовим становищем під-
приємства.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1299.8 1214.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 183.9 296.8
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Виробничі запаси 42.8 23.9
Сумарна дебіторська заборгованість 952.7 806.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 109.7 78.0
Власний капітал 1165.7 1115.3
Статутний капітал 78.3 78.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 393.0 342.6
Довгострокові зобов'язання і забеспечення --    --    
Поточні зобов'язання і забеспечення 134.1 99.4
Чистий прибуток (збиток) 50.4 36.8

ПриваТне аКцІонерне ТовариСТво «южмор-
монТаж» скликає загальні збори акціонерів 28.06.2015р. о 10.00 за 
адресою товариства: м.Херсон, острівське шосе, 5, фойє другого по-
верху адмінбудинку, з таким порядком денним: 1.Обрання лічильної ко-
місії. 2.Звіт про результати діяльності за 2014р. 3.Звіт наглядової ради, 
звіт та висновки ревізора. 4.Затвердження результатів діяльності, балансу 
і розподілу прибутків за 2014р. 5.Попереднє схвалення значних правочинів. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
23.06.15. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою 
товариства, звернувшись у відділі кадрів до Красніковой Тетяни Сергіївни. Ре-
єстрація учасників зборів 28.06.15 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. 
При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність. Основні 
показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2014/2013): Усього активів 19549/19512. 
Основні засоби 10289/11112. Довгострокові фінінвестиції 3/3. Запаси 2803/2915. 
Сумарна дбт заборгованість 4803/5145. Грошові кошти 1378/198. Власний ка-
пітал 14499/13925. Статутний капітал 296/296. Нерозподілений прибуток 
14120/13546. Поточні зобов’язання 5050/5587. Чистий прибуток (збиток)  
672/-366. Кількість акцій 3290/3290. Чисельність працівників 102/106.

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

ПриваТне аКцІо-
нерне ТовариСТво 
«аГроПромБУд» 
Код ЄДРПОУ 03588270, 16500, 
Чернігівська область, м. Бахмач, 
вул. Тиницька, 11, тел. 0463551971

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

22.05.2015р.

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

www.bahagrobud.pat.ua

Голова правління ПраТ «агропромбуд»  Ємець в.П.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство

"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА";
2. Код за ЄДРПОУ: 35448153;
3. Місцезнаходження: 49044, м. Днiпропетровськ, Шевченка, 10 кiмн.

510;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567162471, 0567162471;
5. Електронна поштова адреса: paggroup@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://sites.google.com/si-
te/pragrgroup/;

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

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20 травня 2015 року
звiльнено з 21 травня 2015 року з посади Генерального директора То-
вариства Кас'янова Сергiя Валентиновича (паспорт АЕ 467922, вида-
ний Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області,
24.12.1996р.) за власним бажанням. Особа не має непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадови злочини. Особа перебувала на посадi з
19.12.2007р. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товарис-
тва.

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 20 травня 2015 року приз-
начено на посаду Генерального директора Товариства з 22 травня 2015
року Калiнiна Євгена Миколайовича (паспорт АК 694598, виданий Пав-
лоградським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
15.10.1999р. Особа не володiє часткою у статуному капiталi Товарис-
тва. особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади,
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТОВ "Снек
Треекйдінг", директор ПП "Регiон Сiльгоспресурс".

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

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

2. Генеральний директор Кас'янов Сергiй Валентинович

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "САНIТА", 03377314, 04050 м. Київ - м.Київ
вул. Герцена, буд. 10, (044) 531-42-57.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.05.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ауди-
торська фірма "Добсон-консалтинг", 03377314.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акціонерне товариство): Загальнi збори акцiонерiв у
2014 роцi не проводились у зв'язку з тяжким фінансовим становищем під-
приємства.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1299.8 1214.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 183.9 296.8
Довгострокові фінансові інвестиції --    --    
Виробничі запаси 42.8 23.9
Сумарна дебіторська заборгованість 952.7 806.4
Грошові кошти та їх еквіваленти 109.7 78.0
Власний капітал 1165.7 1115.3
Статутний капітал 78.3 78.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 393.0 342.6
Довгострокові зобов'язання і забеспечення --    --    
Поточні зобов'язання і забеспечення 134.1 99.4
Чистий прибуток (збиток) 50.4 36.8
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еС открывает грантовую программу на 
EUR200 млн для малого бизнеса Украины, 

Грузии и молдовы
Европейская комиссия на саммите «Восточного пар-

тнерства» в Риге объявила новую 10-летнюю грантовую 
программу поддержки малых и средних предприятий 
(МСП) Украины, Грузии и Молдовы в рамках соглашений 
о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли 
(DCFTA) на общую сумму EUR200 млн.

Как сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии в чет-
верг, эти гранты из бюджета ЕС должны привлечь в пе-
риод действия программы, как минимум, EUR2 млрд ин-
вестиций, а основными каналами финансирования 
станут программы Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка 
(ЕИБ).

«Европейская комиссия пообещала конкретные шаги 
по стимулированию торговли и обмена между Союзом и 
странами Восточного партнерства... Подписание (про-
граммы) - знак твердой приверженности ЕС к дальней-
шему углублению нашего сотрудничества с нашим Вос-
точным партнерством», — приводится в сообщении 
комментарий президента Еврокомиссии Жана-Клода 
Юнкера.

Согласно документам, речь идет о пяти общих проек-
тах общих для всех трех стран и еще по одному проекту 
для каждой страны в отдельности, в частности, только 
для Украины предполагается в текущем году начать про-
грамму предоставления гарантий на EUR330 млн, в ко-
торой грантовый вклад ЕС - EUR40 млн.

В случае Грузии речь идет о старте в 2015 году про-
екта ЕБРР по поддержке малого бизнеса на EUR8 млн, 
из которых грант ЕС - EUR6 млн, а для Молдовы пред-
лагается проект ЕИБ на EUR300 млн, включая грант ЕС 
на EUR8 млн, по поддержке садоводства.

Что касается общих проектов для трех стран, то, в со-
ответствии с распространенными документами, уже на-
чат проект ЕБРР на EUR69 млн по технической помощи 

МСП для получения выгод от DCFTA, включая грант ЕС 
на EUR10 млн для гарантирования прямых кредитов 
банка.

В текущем году намечен старт еще двух относительно 
небольших проектов: ЕБРР на EUR6 млн (ЕС - 
EUR4  млн)  - консалтинговая поддержка МСП по вопро-
сам экспорта и стандартов; ЕБРР, ЕИБ и KfW на EUR90 
млн (ЕС  - EUR15 млн) - на валютное хеджирование, а 
также двух более крупных.

Речь идет об одноименных программах DCFTA 
Facilitation двух банков: ЕИБ - на EUR180 млн (включая 
грант ЕС на EUR22 млн) - по предоставлению микрофи-
нансирования, обеспечению рыночного доступа и гаран-
тий; ЕБРР на EUR422 млн (ЕС - EUR19 млн) - на доступ 
к финансированию, в том числе торговому, консалтинг.

Предполагается, что ЕИБ и ЕБРР продлят программы 
DCFTA Facilitation в последующие годы еще на две фазы с 
дополнительным выделением соответственно EUR780  млн 
(ЕС - EUR34 млн) и EUR861 млн (ЕС - EUR38 млн).

рынок акций Украины в среду 
скорректировался вверх после падения 

днем ранее
Украинский фондовый рынок в среду немного вырос 

в рамках коррекции после снижения днем ранее: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,55% - 
до 1036,05 пункта, индекс ПФТС – на 0,27%, до 
358,85  пункта.

Объем торгов на УБ составил 18,1 млн грн, в том чис-
ле акциями – 15,3 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 312,6 млн грн, в 
том числе акциями – 1,28 млн грн. Капитализация цен-
ных бумаг на бирже повысилась на 0,98% - до 
121,8  млрд грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеле-
ной зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Ал-
чевского меткомбината (+5%), Енакиевского метзавода 
(+3,34%) и «Укрнафты» (+2,44%).

Повідомлення про намір придбати акції акціонерного товариства в кіль-
кості, що перевищує 10 % загальної кількості простих акцій товариства

юнІСТрада ІнвеСТ лТд [UNISTRADA INVEST LTD] 
реєстраційний номер – НЕ 299266, місцезнаходження якої: Карава, 2, Ергейтс, 
2643, Нікосія, Кіпр [Karava 2, Ergates, 2643, Nicosia, Cyprus], на виконання ви-
мог статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 
року № 514-VI, із змінами та доповненнями, повідомляє про свій намір при-
дбати акції Публічного акціонерного товариства «БАНК «ЮНІСОН», ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ– 38514375, в кількості, що перевищує 10 % загальної 

кількості простих акцій, що забезпечить володіння 7 775 372 штук простих 
іменних акцій, номінальною вартістю 25,00 (двадцять п’ять) гривень, загаль-
ною номінальною вартістю 194 384 300,00 (сто дев’яносто чотири мільйони 
триста вісімдесят чотири тисячі триста) гривень, що складатиме 58.00 % за-
гальної кількості простих іменних акцій товариства.

ЮНІСТРАДА ІНВЕСТ ЛТД [UNISTRADA INVEST LTD], є власником про-
стих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК «ЮНІСОН» 
у кількості 265 510 штук, що складає 9.44 % загальної кількості простих 
іменних акцій товариства.

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

Повне найменування емітента - державне ПУБлIчне 
аКцIонерне ТовариСТво «нацIоналЬна аКцI-
онерна КомПанIя «УКраГролIЗинГ».

Код за ЄДРПОУ: 30401456
Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Мечникова 16-А
Міжміський код та телефон, факс (044) 254-30-10; (044) 467-79-13
Електронна поштова адреса ual@ukragroleasing.com.ua

2. Текст повідомлення
На пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 

2015 року № 458-р звiльненоКовальчука Олександра Петровича (паспорт 
ТТ 109223, виданий 04.04.2012 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi) 

та наказу Нацiональної акцiонерної компанiї «Украгролiзинг» вiд 18.05.2015 
№61-к з посади генерального директора Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Украгролiзинг» за переведенням у Державне агенство лiсових ресурсiв 
України. 

Перебував на посадi 10 мiсяцiв i 26 днiв, часткою в статутному капiталi 
Компанiї не володiє. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний дирек-
тор ПАТ «Компанiя «Райз», генеральний директор Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Украгролiзинг»

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3. Підпис

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

Заступник генерального директора  о.П. Процюк

НОВИНИ
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В индексе ПФТС в авангарде роста находились акции 
«ДТЭК Захидэнерго» (+5,6%), Северного ГОКа (+4%) и 
«ДТЭК Днипроэнерго» (+1,67%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам Хар-
цызского трубного завода (-6,3%), «Донбассэнерго» 
(-4,17%) и Стахановского вагонзавода (-2,88%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв просел на 0,03% - до 297,53 пункта при 
объеме торгов 1,87 млн злотых (почти 11 млн грн).

В «индексной корзине» подорожали акции «Агротона» 
(+6,19%), Coal Energy (+3,57%) и «Астарты» (+0,83%), 
подешевели - KSG Agro (-2,6%) и «Кернела» (-0,41%).

фондовые индексы Украины в четверг 
утром легли в дрейф

Украинские биржевые индексы в четверг утром переш-
ли к боковой динамике ввиду недостаточности торговых 
оборотов для продолжения роста: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) к 11:30 кв повысился на 0,03% - до 1036,33 
пункта, индекс ПФТС – на 0,05%, до 359,01 пункта.

В «индексной корзине» УБ сделки прошли только с бу-
магами Авдеевского коксохимзавода (+0,15%) и «Дон-
бассэнерго» (+0,04%).

Среди индексных акций ПФТС больше всех подоро-
жали бумаги «ДТЭК Днипроэнерго» (+1,04%), Стаханов-

ского вагоностроительного завода (+0,83%) и Северного 
ГОКа (+0,39%).

Дешевели акции концерна «Стирол» (-4%), Харцыз-
ского трубного завода (-0,37%) и «Донбассэнерго» 
(-0,13%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» риск-
менеджер инвесткомпании «Драгон Капитал» Дмитрий 
Михайлусенко, восходящее движение на украинском 
рынке акций днем ранее было исключительно коррекци-
онным после череды снижений. 

«Покупателям удалось в начале сессии задать поло-
жительный тон торгам и сохранить его вплоть до закры-
тия площадок», - отметил он.

В то же время, добавил эксперт, его устойчивость 
остается под вопросом, ввиду низкой торговой активно-
сти и переменчивости новостного фона.

Аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончарен-
ко считает: поскольку индексу УБ днем ранее так и не 
удалось вернуться выше уровня сопротивления 
1050  пунктов, в четверг можно ожидать умеренное сни-
жение индикатора в пределах торгового канала 1000-
1050 пунктов.

При подготовке раздела «Новости» использованы 
материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» 10
2. ПРАТ АГРОПРОМБУД 12
3. ПРАТ АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 6
4. ПАТ АКБ ТРАСТ-КАПІТАЛ 8
5. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 13
6. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 4
7. ПАТ БАНК ФОРВАРД 10
8. ПАТ БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД 5
9. ПРАТ БІАРС 7
10. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 10
11. ПАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 2
12. ТОВ ЕСУ 2
13. ПРАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» 6
14. ПРАТ ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТБУД 3
15. ПРАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ 8
16. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 9
17. ПРАТ КОСМЕД 3
18. ПРАТ МТС УКРАЇНА 11
19. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ 

МЕТАЛІВ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»
9

20. ДПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ» 14
21. ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 7
22. ПРАТ ОПОРЯДБУД 13
23. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16141 13
24. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 12
25. ПАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНІТА» 12
26. ПРАТ СИНТЕЗ ТРАНЗИТ 5
27. ПРАТ СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» 4
28. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» 3
29. ТОВ УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 2
30. ПАТ УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ 13
31. ТОВ ФІРМА ПАРМ 9
32. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 3
33. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 12
34. ЮНІСТРАДА ІНВЕСТ ЛТД [UNІSTRADA ІNVEST LTD] 14



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №95, 22 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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та фондового ринку"
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1200,00 грн
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