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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР: результати чергового засідання 
регулятора фондового ринку

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) повідомляє про результати засідання 
регулятора фондового ринку, що відбулося 7 квітня 
2015  року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті рішення:
1. Про визнання таким, що втратило чин-
ність, рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 
03 квітня 2012 року № 472

прийнято 
рішення

2. Про виключення з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ПАТ «АУДИТ ПО-
ДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ»

прийнято 
рішення

3. Про виключення з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, ТОВ АФ «Алекс С. 
Аудит»

прийнято 
рішення

4. Про видачу ліцензій на провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі цінними папе-
рами ПАТ «БАНК 3/4» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 36002395)

прийнято 
рішення

5. Щодо анулювання ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на фон-
довому ринку ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», ідентифікацій-
ний код юридичної особи 19017842

прийнято 
рішення

6. Щодо анулювання ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на фон-
довому ринку — депозитарної діяльнос-
ті, а саме: депозитарної діяльності 
депозитарної установи; діяльності із збе-
рігання активів інститутів спільного інвес-
тування; діяльності із зберігання активів 
пенсійних фондів, ПАТ «ВСЕУКРАЇН-
СЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»

прийнято 
рішення

7. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондо-
вого ринку (ТОВ «КРЕДЕКС»)

прийнято 
рішення

8. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондо-
вого ринку (КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД 
ЛІМІТЕД (CREDEX UKR DEBT FUND 
LIMITED)

прийнято 
рішення

9. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондо-
вого ринку (ТОВ «АЛЬМАКОМ»)

прийнято 
рішення

10. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондово-
го ринку ТОВ «ЮНЕЛІ ІНВЕСТМЕНТС»

прийнято 
рішення
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11. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондо-
вого ринку (Гайдачуком П.Л.)

прийнято 
рішення

12. Щодо погодження набуття істотної 
участі у професійному учаснику фондо-
вого ринку (Костржевським Д.Б.)

прийнято 
рішення

13. Про затвердження Порядку обміну 
інформацією між Державною службою 
фінансового моніторингу України і Наці-
ональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку для підвищення ефек-
тивності здійснення нагляду за додер-
жанням суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу вимог законодавства з 
питань запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення (МЮУ)

прийнято 
рішення 

(реєстрація 
МЮУ)

14. Про схвалення проекту рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про затвердження Порядку 
контролю за дотриманням професійними 
учасниками фондового ринку (ринку цін-
них паперів) вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» (для оприлюднення)

прийнято 
рішення

(для опри-
люднення)

15. Про схвалення доопрацьованого 
проекту рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Положення про здійснен-
ня фінансового моніторингу професійни-
ми учасниками ринку цінних паперів» 
(для оприлюднення)

прийнято 
рішення

(для опри-
люднення)

16. Щодо надання дозволу на проведен-
ня вичерпного переліку операцій в сис-
темі депозитарного обліку цінних папе-
рів, емітованих ПАТ «Завод 
опоряджувальних матеріалів»

прийнято 
рішення

17. Інформація щодо проведення пере-
вірок Комісією за рішенням суду, на ви-
могу службових осіб у випадках, перед-
бачених Кримінальним процесуальним 
кодексом України, без отримання дозво-
лу Кабінету Міністрів України.

до відома

18. Щодо реєстрації випуску та проспек-
ту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства Акціонерно-комерційного 
банку «Львів»

прийнято 
рішення

19. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «ФОРА РІ-
ТЕЙЛ»

прийнято 
рішення

20. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «УКРГАЗВИ-
ДОБУТОК»

прийнято 
рішення

21. Щодо реєстрації звіту про результати 
приватного розміщення акцій Приватно-
го акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Рітейл-Страхування»

прийнято 
рішення

22. Щодо скасування реєстрації випуску 
акцій та анулювання свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій Публічного акціо-
нерного товариства «БАНК РЕНЕСАНС 
КАПІТАЛ»

прийнято 
рішення

23. Щодо відмови у скасуванні реєстра-
ції випуску акцій та анулюванні свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ Кри-
ворізький завод «Універсал»

прийнято 
рішення

24. Про розгляд скарги товариства з об-
меженою відповідальністю «Білайт» від 
15.01.2015 № 3 на постанову про накла-
дення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 25.12.2014 
№ 1885-ЦД-1-Е

постанову 
про накла-
дення санк-

ції — залиши-
ти без змін, а 
скаргу — без 
задоволення

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя 
та НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комі-
сії № 355 від 23.03.2015 та наданого звіту про досягнен-
ня мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ФІНАССІС ПРО-
МГРУПП» (код за ЄДРІСІ — 23300284) ТОВ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕН-
СІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ» (код за ЄДРПОУ — 35093832) визнано Пайо-
вий НедивеРСиФІКоваНий веНЧУРНий 
ІНвеСтиЦІйНий ФоНд ЗаКРитоГо тиПУ «ФІНаС-
СІС ПРоМГРУПП» тов «КоМПаНІя З УПРавлІННя 
аКтиваМи та адМІНІСтРатоР ПеНСІйНиХ ФоНдІв 
«алЬтаНа ІНвеСтМеНт МеНедЖМеНт» таким, що 
відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 
пайового фонду — розпорядження № 0260-СІ від 
24  березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юс-
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тиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комі-
сії № 356 від 23.03.2015 та наданого звіту про досягнен-
ня мінімального обсягу активів Пайового венчурного 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Інвестлайн» (код за ЄДРІСІ — 23300275) ТОВ «Компа-
нія з управління активами «Співдружність Ессет Менедж-
мент» (код за ЄДРПОУ — 33172959) визнано Пайовий 
венчурний недиверсифікований закритий інвести-
ційний фонд «Інвестлайн» тов «Компанія з управ-
ління активами «Співдружність ессет Менеджмент» 
таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду розпорядження № 0261-СІ від 
24 березня 2015 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів Симоненко, 
відповідно до пункту 5 розділу ІV Положення про поря-
док припинення пайового інвестиційного фонду, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№  2128/24660, та наданих документів Товариством з об-
меженою відповідальністю «Талан абсолют», 01032, 
м.  Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, код за ЄДРПОУ: 
37833020, на скасування реєстрації випуску інвестицій-
них сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікова-
ного закритого інвестиційного фонду «Класика» у зв’язку 
з його ліквідацією скасовано реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів Пайового венчурного недиверси-
фікованого закритого інвестиційного фонду «Класи-
ка» товариства з обмеженою відповідальністю 
«талан абсолют» на загальну суму 500 000 000 (п’ятсот 
мільйонів) гривень, у кількості 50 000 000 (п’ятдесят міль-
йонів) штук, номінальною вартістю 10 (десять) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого 
закритого інвестиційного фонду «Класика» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Талан абсолют», що за-
реєстрований 15.02.2012 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Пайового венчурного недиверсифікованого закритого ін-
вестиційного фонду «Класика» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Талан абсолют» від 15.02.2012 року 
№ 00021, що видане Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку — розпорядження № 0190-СІ 
від 23 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних, відповідно до пункту 2 
розділу V Положення про порядок припинення корпора-
тивного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665, та наданих 
документів АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-

ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС-ІНВЕСТ», що є право-
наступником Відкритого акціонерного товариства 
«Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікова-
ного виду закритого типу «Транс-Інвест», 03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, будинок 30, код за ЄДРПОУ: 35289730, 
на виключення відомостей про корпоративний інвести-
ційний фонд з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією скасовано 
реєстрацію регламенту відкритого акціонерного това-
риства «Корпоративний інвестиційний фонд неди-
версифікованого виду закритого типу «транс-Інвест», 
зареєстрованого 22.11.2007 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування Відкритого акціонерного товари-
ства «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифі-
кованого виду закритого типу «Транс-Інвест» від 
22.11.2007 року № 848, що видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку — розпорядження 
№ 0199-ІС від 26 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ПрАТ «Науково-
виробниче об’єднання «Созидатель», місцезнаходжен-
ня: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, код за 
ЄДРПОУ: 13416334, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії В у зв’язку з погашенням облігацій, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій серії В Прат  «Науково-
виробниче об’єднання «Созидатель». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Науково-виробниче 
об’єднання «Созидатель» від 13.02.2008 № 123/2/08, ви-
дане 22.08.2011 Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  46-КФ-С-о від 27 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484 та на підставі п. 8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), відповідно до повідомлення 
державного реєстратора щодо проведення спрощеної 
процедури державної реєстрації припинення юридичної 
особи ВАТ «Апостолівський елеватор» (код ЄДРПОУ: 
00953740), 322450, Дніпропетровська область, м. Апос-
толове, шляхом її ліквідації від 12.03.2015 року  
№ 08-11/488, що отримано від Державного реєстратора 
ЮО та ФОП Реєстраційної служби Апостолівського ра-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

йонного управління юстиції Дніпропетровської області 
Красавчикова Д. В., скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «апостолівський елеватор» (код ЄДРПОУ: 
00953740). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ  «Апостолівський елеватор» (код ЄДРПОУ: 00953740) 
від 07.09.1998 року № 213/04/1/98, видане Дніпропетров-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження № 26-КФ-С-а від 7 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та Ії обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Омокс», код за ЄДРПОУ: 
23154102, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський 
район, вул.Валерія Лобановського, буд.23, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії «В» у зв’язку з до-
строковим погашенням, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій тов «омокс» серії «В». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Омокс» серії «В» від 
21.07.2010р. № 50/2/10 видане 16.08.2010р. Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но — розпорядження № 45-КФ-С-о від 26 березня 
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 Приватного акціонерного товариства 
«СПІлЬНе ПІдПРиЄМСтво «РоМГаЗ» (42700, Сум-
ська обл., м. Охтирка, вул. Пушкіна, 5, код за ЄДРПОУ  — 
06710859) — розпорядження № 10-СХ-2-З від 6 квітня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 
№  1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 трав-
ня 2013 року за № 822/23354 (із змінами та доповнення-
ми), скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «техно-
сервіс», 10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 170-а, код за 
ЄДРПОУ: 02132473 — розпорядження № 12-Цд-С-а 
від 6 квітня 2015 року.

07.04.2015 р.

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

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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРМедІаІНФоРМ»

РІЧНа ІНФоРМаЦІя емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Укрмедіаінформ», 36346925, 
вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, 
Деснянський р-н, 02094, Україна, 
044 239-14-70

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

08.04.2015

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

36346925.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ», 
30437318

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення: 26.05.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та 
затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт Голови Правління Товари-
ства про результати господарської діяльності у 2013 р. 3. Звіт На-
глядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Голови Правління та Ревізора Товариства.
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 р. 7. Затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2013 р. 8. Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства у 2014 р. Пропозицiї щодо питань по-
рядку денного не подавались. Позачергові збори не скликались. 
Результати розгляду питань порядку денного: Обрали голову та секре-
таря зборів, лічильну комісію та затвердили регламент Зборів. За-
твердили Звіт Голови Правління Товариства про результати господар-
ської діяльності у 2013р. Затвердили Звіт Наглядової ради Товариства. 
Затвердили Звіт Ревізора Товариства. Розподілили прибуток Товари-
ства за підсумками 2013р. Затвердили річний звіт Товариства за 
2013р. Визначили основні напрямки діяльності Товариства у 2014р.
6. Інформація про дивіденди. Рішенням загальних зборів акціонерів 
26.05.2014р. дивiденди за 2013 рiк не нараховувались та не випла-
чувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний 2014 рiк буде 
розглядатись на чергових зборах акцiонерiв.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 28005 28006
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 28000 28000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 28005 28004
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

0 -1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 0 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 112000000 112000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номі-
нальна вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«УКРФаРМа»

РІЧНа ІНФоРМаЦІя емітента цінних паперів 
І. основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Укрфарма», 36346883, 
вул. Магнiтогорська, буд. 1, 
м. Київ, Деснянський р-н, 02094, 
Україна, (044) 239-14-70

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

08.04.2015

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

36346883.smida.gov.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРО АУДИТ», 
30437318

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. 
Дата проведення: 26.05.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та 
затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт Голови Правління Товари-
ства про результати господарської діяльності у 2013 р. 3. Звіт На-
глядової ради Товариства. 4. Звіт Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
Голови Правління та Ревізора Товариства.
6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2013 р. 7. Затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2013 р. 8. Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства у 2014 р. Пропозицiї щодо питань по-
рядку денного не подавались. Позачергові збори не скликались. 
Результати розгляду питань порядку денного: Обрали голову та секре-
таря зборів, лічильну комісію та затвердили регламент Зборів. За-
твердили Звіт Голови Правління Товариства про результати господар-
ської діяльності у 2013р. Затвердили Звіт Наглядової ради Товариства. 
Затвердили Звіт Ревізора Товариства. Розподілили прибуток Товари-
ства за підсумками 2013р. Затвердили річний звіт Товариства за 
2013р. Визначили основні напрямки діяльності Товариства у 2014р.
6. Інформація про дивіденди. Рішенням загальних зборів акціонерів 
26.05.2014р. дивiденди за 2013 рiк не нараховувались та не випла-
чувались. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний 2014 рiк буде 
розглядатись на чергових зборах акцiонерiв.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 28005 28006
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5 5
Довгострокові фінансові інвестиції 28000 28000
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 28005 28004
Статутний капітал 28000 28000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

0 -1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 0 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

112000000 112000000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номі-
нальна вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

Приватне акціонерне товариство  
«Київбуддеталькомплект»

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Київбуддеталькомплект» 
2. Код за ЄДРПОУ 04012419
3. Місцезнаходження 04070 Київ П.Сагайдачного, буд.25-г
4. Міжміський код, телефон та факс 044-425-12-07 044-425-12-07
5. Електронна поштова адреса kcdk_c@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації kbdk.kiev.ua
7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ii. текст повідомлення 
06.04.2015 року акціонером-фізичною особою надана інформація 

про придбання 06.04.2015 року пакету акцій ПрАТ «Київбуддеталь-
комплект», на підставі інформації вбачається зміна відомостей про 
власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій. Розмір пакету акцій до зміни становить 14130 акцій, загальною 
номінальною вартістю 3532,50 грн., що становить 1,8552%.

Розмір пакету акцій після придбання становить 83030 акцій, загаль-
ною номінальною вартістю 20757,50 грн., що становить 10,9015%.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 
2.директор алієв Маариф джафар огли

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КиївбУддеталЬКоМПлеКт»

 ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ІллІЧІвСЬКий СУдНоРеМоНтНий Завод»

код ЄдРПоУ 32333962
місцезнаходження: 68093 Одеська область, місто Іллічівськ, село 

Малодолинське
вулиця Космонавтів, будинок 59-Б,

повідомляє про прийняття позачерговими Загальними зборами 
акціонерів, які відбулися 10 березня 2015 року рішення про виділ з 
ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «ІллІЧІвСЬКий СУд-
НоРеМоНтНий Завод» нового акціонерного товариства — ПРи-
ватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «ГтС П3» та створення 
комісію з виділу акціонерного товариства з Пат «ІСРЗ» у кількості 
3-х осіб. 

Призначити персональний склад комісії з виділу: дудніков Ми-
хайло Юрійович (паспорт серії КМ 872929, виданий Іллічівським МВ ГУ 
ДМС України в Одеській області 13.12.2013 р., реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб  — 
платників податку (ідентифікаційний номер): 2619701379, місце прожи-
вання: м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 91, кв. 109), 
венгріна олена Петрівна (паспорт КЕ 114754 виданий Київським РВ 
УМВС України в Одеській області 25.01.1996 р., реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних 
осіб  — платників податку (ідентифікаційний номер): 2189909224, місце 
проживання: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 123, корп. 1, кв. 55), Єліч 
Юлія володимирівна (паспорт серії КЕ № 958786, виданий Київським 
РВ УМВС України в Одеській обл. 19.02.1998 р., реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних 
осіб  — платників податку (ідентифікаційний номер): 2989301308, місце 
проживання: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 17, кв. 41). 

Головою комісії з виділу призначити дуднікова Михайла Юрійо-
вича (паспорт серії КМ 872929, виданий Іллічівським МВ ГУ ДМС Украї-
ни в Одеській області 13.12.2013 р., реєстраційний номер облікової 
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платни-
ків податку (ідентифікаційний номер): 2619701379, місце проживання: 
м. Іллічівськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 91, кв. 109). 

Визначити, що місцем діяльності Голови комісії з виділу, а також 
комісії з виділу є наступна адреса: 68093, Одеська обл., м. Іллічівськ, 
с.  Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-Б. 

Покласти на Голову комісії з виділу Дуднікова М.Ю. обов’язок із 
вчинення усіх дій, необхідних для процедури державної реєстрації 
виділу ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «ГтС П3» з 
Пат «ІСРЗ». Уповноважити Голову комісії з виділу Дуднікова М.Ю. на 
подання Державному реєстратору документів (зокрема, даного протоко-
лу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСРЗ») та 
необхідних відомостей для внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення акці-
онерів Пат «ІСРЗ» щодо виділу ПРиватНоГо аКЦІоНеРНоГо то-
ваРиСтва «ГтС П3» з Пат «ІСРЗ». 

Визначити порядок та строк заявлення кредиторами Пат «ІСРЗ» 
своїх вимог, а саме: визначити, що кредитори ПАТ «ІСРЗ» мають право 
заявити свої вимоги до ПАТ «ІСРЗ» протягом двох місяців з дня опублі-
кування повідомлення про рішення щодо виділу акціонерного товари-
ства з ПАТ «ІСРЗ» шляхом направлення письмової вимоги рекомендо-
ваним листом на адресу ПАТ «ІСРЗ»: 68093, Одеська обл., м. Іллічівськ, 
с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-Б.

Голова комісії з виділу
Пат «ІСРЗ»  М.Ю.дудніков

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

товаРиСтво З обМеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «бУдІвелЬНа КоМПаНІя 

«Нове МІСто» ЄдРПоУ 30994450
(найменування емітента, код за ЄдРПоУ*)

Реєстраційний номер 259/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» грудня 2014 року.

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

 з 16 січня 2015 р.

фактична  25 лютого 2015 р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням 
про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

 по 16 січня 2016 року (включно)

фактична  26 лютого 2015 року 
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з рішенням про розміщення 
облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

495 006 ( Чотириста дев’яносто 
п’ять тисяч шiсть) штук

фактично розміщених 495 006 ( Чотириста дев’яносто 
п’ять тисяч шiсть) штук

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

29 824 111,50 ( Двадцять дев’ять 
мiльйонiв вiсiмсот двадцять чотири 
тисячi сто одинадцять грн. 50 коп.)

фактично розміщених, грн 29 824 111,50 ( Двадцять дев’ять 
мiльйонiв вiсiмсот двадцять чотири 
тисячi сто одинадцять грн. 50 коп.)

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

29 824 111,50 ( Двадцять дев’ять 
мiльйонiв вiсiмсот двадцять чотири 
тисячi сто одинадцять грн. 50 коп.)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):
Сума, сплачена за облігації (грн):

Від емітента: Директор Власюк Павло Миколайович
Від аудитора*: Генеральний директор  ТзОВ аудиторська фірма «Укр-

ЗахідАудит» Озеран Володимир Олександрович
 Від андеррайтера:
Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення обліга-

цій***: ПАТ ФБ ПФТС Керівник управління Коломієць А.А.
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Директор операційного 

департаменту Адамовська М.О.
____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** У разі публічного розміщення облігацій.
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Підсумки голосування річних  
загальних зборів акціонерів 

ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«КРеМеНЧУЦЬКий Завод МеталевиХ виРобІв»

27 березня 2015 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТА-
ЛЕВИХ ВИРОБІВ». На Зборах зареєструвались акціонери, їх представники 
у кількості 7 осіб. Для участі в голосуванні зареєструвались акціонери, які 
виконали вимоги законодавства та уклали договір про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах, їх представники у кількості 5 осіб, що представляли 
95,1 відсотка від загального числа голосуючих акцій Товариства, які прий-
мались до визначення кворуму. 
№
п/п

Питання порядку 
денного

Підсумки голосування

1. Обрання лічильної 
комісії річних загальних 
зборів Товариства. 

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
1.1. Обрати лічильну комісію у складі  
3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., Ан-
дрієнко О.М.

2. Затвердження регла-
менту проведення 
річних загальних зборів 
Товариства. 

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
2.1. Доповіді — до 20 хв., виступи — до 
10 хв., перерва — за рішенням Голови Збо-
рів, до 20 хв.
2.2. Порядок черговості розгляду питань 
порядку денного — за рішенням Голови 
Зборів.

3. Розгляд звіту директора 
за результатами 
фінансово-
господарської діяльності 
Товариства за 2014р. та 
прийняття рішення за 
наслідками його 
розгляду. Затвердження 
річного звіту Товариства 
(затвердження річної 
фінансової звітності) за 
2014р.

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
3.1. Звіт директора за результатами фінан-
сово — господарської діяльності Товари-
ства за 2014р. затвердити. Директору роз-
робити та реалізувати заходи по усуненню 
недоліків, визначених Зборами. Заходи на-
дати Наглядовій раді до 01.06.2015р. та до-
повісти про їх виконання на наступних Збо-
рах.
3.2. Затвердити річний звіт Товариства (за-
твердити річну фінансову звітність) за 
2014р., викладені у звіті директора та у звіті 
і висновку Ревізійної комісії.

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

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
4.1. Звіт Наглядової ради за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2014р. затвердити, директору розро-
бити та реалізувати заходи по усуненню не-
доліків, визначених у звіті Наглядової ради.

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

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
5.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 
підсумками фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2014р. затвердити, ди-
ректору розробити та реалізувати заходи 
по усуненню недоліків, визначених у звіті та 
висновку Ревізійної комісії. 

6. Затвердження порядку 
розподілу прибутку 
Товариства за 2014р.

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
6.1. Затвердити порядок розподілу прибутку 
Товариства за 2014р. у розмірі 528 567,42 грн. 
наступним чином: прибуток у розмірі 
528 567,42 грн. направити в фонд розвитку 
ПАТ «КрЗМВ», з наданням Наглядовій раді 
права, у разі необхідності, коригування про-
тягом року його використання. 
Надати Наглядовій раді ПАТ «КрЗМВ» пра-
во використання отриманого протягом року 
прибутку на поповнення обігових коштів та 
потреби Товариства, з подальшим затвер-
дженням порядку розподілу прибутку за-
гальними зборами акціонерів.

7. Про внесення змін до 
Статуту Товариства.

За підсумками голосування прийняте рі-
шення: 
7.1. Внести та затвердити зміни до Статуту 
ПАТ «КрЗМВ» шляхом викладення його в 
новій редакції.
7.2. Право підпису Статуту доручити дирек-
тору ПАТ «КрЗМВ».

8. Про затвердження 
Положення про 
Наглядову раду 
Товариства.

8.1. Положення про Наглядову раду Това-
риства не затверджувати.

директор Пат «КрЗМв»  Нікіфоров о.І.

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КРеМеНЧУЦЬКий Завод МеталевиХ виРобІв»

товаРиСтво З обМеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «аСтРа-ЗеМля»

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

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

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

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

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

08.04.2015

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

37174808.smida.gov.ua

РІЧНа ІНФоРМаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРи-
Ство Завод ЗалiЗо бетоН НиХ 
виРобiв «По лiСЬКСiлЬ бУд», 
01349970, Московський, 11, Київ, Оболонський, 
Київська область, 04073, Україна, 
044 464-49-06

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

10.04.2015

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

www.zbv.com.ua/uk/report.html

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«еНеРГоПоСтаЧалЬНа КоМПаНІя 

«ЖитоМиРоблеНеРГо»
місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8

Повідомляє акціонерів про внесення змін до порядку денного (переліку 
питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 24 квітня 2015 року 
об 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12, примі-
щення актового залу, шляхом включення додаткових питань:

10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Го-
ловою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами та 
Головою Ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку ден-
ного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ЕК «ЖИ-
ТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 404, у робочі дні 
(понеділок — п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8-00 до 16.00, 
перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів  — 
у місці їх проведення.Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами — начальник відділу корпоративного управління 
та цінних паперів Присяжнюк Євгенія Іванівна.телефони для довідок: 
0412  40-20-85.Правління Пат «еК«ЖитоМиРоблеНеРГо»
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ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«аГРотеХНІКа-КобеляКи» код ЄдРПоУ 03757198,

місцезнаходження якого:
Україна, 39200, м. Кобеляки, Полтавська обл., вул. дружби, 1,
повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «АГРОТЕХНІКА-КОБЕЛЯКИ», що відбудуться 15 травня 
2015 року об 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Кобеляки, Полтав-
ська обл.. вул. дружби,1, приміщення актового залу. 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 9 години 00 хвилин до 
9 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів 
акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законо-
давства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів ПАТ «АГРОТЕХНІКА-КОБЕЛЯКИ», буде складено станом 
на 24 годину 11 травня 2015 року.

Порядок денний  
(Перелік питань, що виносяться на голосування).

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2014 рік. 
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
5. Затвердження передавального акту в зв’язку з припиненням ді-

яльності Публічного акціонерного товариства «Агротехніка-Кобеляки» 
шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Агротехніка-Кобеляки».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-
рядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходжен-
ням ПАТ «АГРОТЕХНІКА-КОБЕЛЯКИ»: м. Кобеляки, Полтавська обл., 
вул. Дружби,1, кім. бухгалтерії, у робочі дні (понеділок — п’ятниця) в 
робочий час (з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8-00 до 16.00, перерва з 12.00 

до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці 
їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами — бухгалтер Слюсаренко Віра Михайлівна. Теле-
фони для довідок: 05343-3-15-85.

оСНовНІ ПоКаЗНиКи ФІНаНСово-ГоСПодаРСЬКої 
дІялЬНоСтІ

Пат «аГРотеХНІКа-КобеляКи» за 2014 рік
 Найменування показника  Період

Звітний  Попередній
Усього активів  753  789
Основні засоби  347  384
Довгострокові фінансові інвестиції  395

-
 395

-
Запаси  4  5
Сумарна дебіторська заборгованість 4  3
Грошові кошти та їхні еквіваленти 7  2 

-1955 -1913
Власний капітал  314  361
Статутний капітал 1542  1542
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання 439  428
Чистий прибуток (збиток) -42 -28
Середньорічна кількість акцій (шт) 1454626 1454626
Кількість власних акцій, викупленних 
протягом періоду (шт)

 -  -

Загальна сума коштів,витрачених на
Викуп власних акцій протягом періоду

 -  -

Чисельність працівників на кінець періоду 
( осіб)

5  6

Повідомлення опубліковано в _______________________________
Голова комісії з перетворення 
Пат «агротехніка-Кобеляки»  в.о. лежебоков

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«аГРотеХНІКа-КобеляКи» 

ПовІдоМлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«Страхова компанiя «Київська 
Русь»

2. Код за ЄДРПОУ 31171581
3. Місцезнаходження емітента 03035 м. Київ пл. Солом’янська 2, 

оф.703
4. Міжміський код, телефон,
факс

044 244-04-14; 044 244-04-14

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

www.krus.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 

Русь»(що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р.), було прийняте 
рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора товариства — 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Арнiка».
Не володiє часткою статутного капiталу емiтента. ТОВ «Аудиторська 
фiрма «Арнiка» перебувало на посадi Ревiзора товариства один рiк.

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом №26 вiд 06.04.2015р., було призначе-
но/обрано Устича Iгоря Петровича(на розкриття паспортних даних згода 
не надана) на посаду Ревiзора Товариства, термiном на три роки. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi займав протягом останнiх пяти рокiв: директор приватного пiдприємства 
«Виробничо-комерцiйна фiрма «Iнтар». Володiє часткою в розмiрi 9,8333% 
статутного капiталу емiтента.

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р., у звязку iз 
закiнченням строку повноважень Голови правлiння Товариства ПрАТ «СК 
«Київська Русь» було прийняте рiшення про обрання на посаду Голови 
правлiння термiном на три роки Кулака Олександра Григоровича (на роз-
криття паспортних даних згода не надана).Частка у статутному капiталi 
Товариства складає 9,8333%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв Голова правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова 
компанiя «Київська Русь».

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська 
Русь», що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р., у зв’язку iз 
закiнченням строку повноважень заступника голови правлiння Товариства 
ПрАТ «СК «Київська Русь» було прийняте рiшення про обрання на посаду 
заступника голови правлiння термiном на три роки Iванова Олександра 
Сергiйовича (на розкриття паспортних даних згода не надана).Частка у 
статутному капiталi Товариства складає 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посада, яку обiймав протягом 
останнiх пяти рокiв заступник голови правлiння Приватного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя «Київська Русь».

06.04.2015р. черговими загальними зборами ПрАТ «СК «Київська Русь», 
що оформлене протоколом № 26 вiд 06.04.2015р., у зв’язку iз закiнченням 
строку повноважень члена правлiння Товариства ПрАТ «СК «Київська 
Русь» було прийняте рiшення про обрання на посаду члена правлiння 
термiном на три роки Козiнцеву Рашиду Iскандерiвну (на розкриття пас-
портних даних згода не надана). Частка у статутному капiталi Товариства 
складає 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посада, яку обiймав протягом останнiх пяти рокiв головний бухгалтер 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Київська Русь».

ІІІ. Підпис
Голова правління ПрАТ «СК «Київська Русь» Кулак Олександр Григо-

рович, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
Голова правління Кулак о.Г. 

М.П. 06.04.2015р. 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво
«СтРаХова КоМПаНiя «КиївСЬКа РУСЬ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРовІдНа»

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

«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2.  Організаційно — правова форма емі-
тента: Приватне акціонерне товариство. 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 23510137. 1.4 Місцезнаходження емітента: 03049, місто Київ,  
просп. Повітрофлотський, 25. 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента:  
(044) 492 18 18. 1.6 Електронна поштова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.providna.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст Повідомлення:
На річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «Страхова Компанія «ПРОВIДНА» (далі Товариство), які відбулися 
03 квітня 2015 року (Протокол № 1/15), прийнято рішення щодо зміни скла-
ду посадових осіб, а саме:

1. Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Това-
риства Вестерлакена Віллема Якоба — представника ТОВ «Росгосстрах», 
згоди на розкриття паспортних даних не надав, строк протягом якого особа 
перебувала на посаді становить 8 місяців. Акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Мiровського Iгоря Володимировича — представника ТОВ «Росгос-
страх», згоди на розкриття паспортних даних не надав, строк протягом яко-
го особа перебувала на посаді становить 8 місяців. Акціями Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Вєрясової Надiї Олександрiвни- представника ТОВ «Росгосстрах», 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, строк протягом якого осо-
ба перебувала на посаді становить 8 місяців. Акціями Товариства не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Алiєва Iлляса Салех Огли — представника ТОВ «РГС-Медицина», 
згоди на розкриття паспортних даних не надав, строк протягом якого особа 
перебувала на посаді становить 8 місяців. Акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Нечепи Володимира Григоровича — представника ВАТ «Росгосстрах», 
згоди на розкриття паспортних даних не надав, строк протягом якого особа 
перебувала на посаді становить 8 місяців. Акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6. Обрано членом Наглядової ради Товариства Мiровського Iгоря Воло-
димировича — представника ТОВ «Росгосстрах», згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п’яти років займав посади: Генеральний директор, 
Керівник Департаменту корпоративного управління — заступник генераль-
ного директора, Керівник Департаменту корпоративного управління — 
Вiце-президент. Обрано на посаду строком на 3 роки.

7. Обрано членом Наглядової ради Товариства Вєрясову Надiю 
Олександрiвну- представника ТОВ «Росгосстрах», згоди на розкриття пас-
портних даних не надала. Часткою у статутному капiталi Товариства не 
володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п’яти років займала посади: Радник, Керiвник де-
партаменту, Вiце-президент, Виконавчий директор. Обрано на посаду стро-
ком на 3 роки.

8. Обрано членом Наглядової ради Товариства Карімова Азамата Хур-
шедовича — представника ТОВ «РГС-Медицина», згоди на розкриття пас-
портних даних не надав. Часткою у статутному капiталi Товариства не во-
лодіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п’яти років займав посади: Віце-президент, керів-
ник департаменту по роботі з регіонами Блоку роздрібного страхування. 
Обрано на посаду строком на 3 роки.

9. Обрано членом Наглядової ради Товариства Нечепу Володимира Гри-
горовича — представника ВАТ «Росгосстрах», згоди на розкриття паспорт-
них даних не надав. Часткою у статутному капiталi Товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Про-
тягом останніх п’яти років займав посади: Заступник генерального директо-
ра — Керівник роздрібного страхування, Старший Віце-президент — Керів-
ник Блоку роздрібного страхування. Обрано на посаду строком на 3 роки.

10. Обрано членом Наглядової ради Товариства Вестерлакена Віллема 
Якоба — представника ІНТЕРНЕШНЛ ІНШУРЕНС КОНСОРЦІУМ Б.В., зго-
ди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi 
Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Протягом останніх п’яти років займав посади: Голов-

ний керуючий директор, партнер, член Правління. Обрано на посаду стро-
ком на 3 роки.

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

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

Голова Правління  д.М. Мельник 
06.04.15р. 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтРаХова КоМПаНІя «ПРовІдНа»

РІЧНа ІНФоРМаЦІя емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Східно-Європейська фондова біржа», 35524548, вул. Боженка, буд. 86, 
літ.«И», м. Київ, 03680, Україна, тел.: (044)200-09-70.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», 
34619277.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 19.04.2014 р., кворум зборів: 99,982% від загальної кількості голосів. 

Збори розглянули і прийняли рішення з наступних питань:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів про 

фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари-

ства за 2013 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Біржової ради за 

2013 р.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 р.
7. Про прийняття рішення щодо переобрання Ревізора Товариства.
8. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку із при-

веденням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства.
9. Про затвердження Положення про Загальні збори у новій редакції у 

зв’язку з приведенням його положень у відповідність до норм чинного за-
конодавства.

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

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

звітний попередній
Усього активів 50022 51014
Основні засоби (за залишковою вартістю) 137 168
Довгострокові фінансові інвестиції 46789 47436
Запаси 3 27
Сумарна дебіторська заборгованість 3049 3302
Грошові кошти та їх еквіваленти 42 79
Власний капітал 50007 50041
Статутний капітал 50000 50000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 41
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 15 973
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у %% від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СХІдНо-ЄвРоПейСЬКа ФоНдова бІРЖа»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«виРобНиЧе ПiдПРиЄМСтво «твiН-дРУК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-
ДРУК». 2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харкiв, вул. Роганська, буд.149. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057)716-37-32, (057)714-54-34. 5. Електро-
нна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://mail.twin-druck.com/. 7. Вид особливої інформації або ін-
формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст Повідомлення Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол 
№ б/н від 02.04.2015р.) та Наказу Голови Правління № 3-К від 02.04.2015р. 
вивести з 02.04.2015р. зі складу Правління та звільнити з посади Члена 
Правління Топчиєва Олега Івановича (паспорт МК 309139 виданий 
24.10.1996 Московським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.) на під-
ставі його заяви про дострокове розірвання Трудового договору, згідно з 
п.6.2.2 (за угодою сторін). Акціями Товариства не володіє. Обґрунтування 
змін — рішення Наглядової ради, наказ Голови Правління, заява Топчиє-
ва О.І. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді протягом 7 років 5 місяців. Згідно з рішенням Нагля-
дової ради (протокол № б/н від 02.04.2015р.) та Наказу Голови Правління 
№ 4-К від 02.04.2015р. призначено з 02.04.2015р. на посаду заступника 
Голови Правління з комерційних питань та включено до складу Правління 
Трофімченко Ірину Олександрівну (паспорт МК 518041 виданий 20.06.1997 
Московським МВХМУУМВС України в Харківській обл.), шляхом переве-
дення з посади провідного менеджера зі збуту. Особу призначено термі-
ном на 2 (два) роки. Акціями Товариства не володіє. Обґрунтування 
змін — рішення Наглядової ради, наказ Голови Правління, заява Трофім-
ченко І.О. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Попередні посади (протягом останніх п'яти років): провідний мене-
джер зі збуту АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».

iii. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Голова Правління бартишев а.в. 
М.П. 06.04.2015

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ІСКРа»

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

нерухомістю) емітента
І Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Іскра»

2. Код за ЄДРПОУ: 00214244
3. Місцезнаходження: 79066, м.Львів, вул. Вулецька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, ф.(032) 245-43-20
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ текст повідомлення
1. Відповідно до Рішення Наглядової ради ПАТ «Іскра» від 03.04.2015 

року (Протокол від 03.04.2015р.) припинено повноваження з 03.04.2015р. 
Голови Наглядової ради — Крiскон Лiмiтед (Реєстраційний номер HE 
96115, розмір частки в статутному капіталі емітента 9,9694 %). Підстава: 
відповідно до вимог п. 9.2 Статуту ПАТ «Іскра», п. 3.4. Положення про На-
глядову раду ПАТ «Іскра» Голова Наглядової ради протягом строку дії 
повноважень Наглядової ради може бути переобраним за рішенням На-
глядової ради. Особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради з 
17.03.2014 р.

2. Відповідно до Рішення Наглядової ради ПАТ «Іскра» від 03.04.2015 
року (Протокол від 03.04.2015р.) обрано з 03.04.2015р. Головою Нагля-
дової ради — Сiфонт Холдiнгз Лiмiтед (Реєстраційний номер HE 93789, 
розмір частки в статутному капіталі емітента 9,8799). Підстава: відповідно 
до вимог п. 9.2 Статуту ПАТ «Іскра», 3.4. Положення про Наглядову раду 
ПАТ «Іскра» Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень На-
глядової ради був переобраним з числа членів Наглядової ради за рішен-
ням Наглядової ради. Сiфонт Холдiнгз Лiмiтед обрано Головою Наглядо-
вої ради на строк до наступного переобрання членів Наглядової ради 
Загальними зборами акціонерів. Сiфонт Холдiнгз Лiмiтед протягом остан-
ніх п’яти років перебувало членом Наглядової ради ПАТ «Іскра». Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління — Генеральний директор Пат «Іскра» М. а. Костів 
ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 

«еНеРГоПоСтаЧалЬНа КоМПаНiя 
«ЧеРНiвЦiоблеНеРГо»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00130760
3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372)524-245; (0372)584-920 

(0372)584-996
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.cv.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. текст повідомлення

Згiдно iнформацiйної довiки ПАТ «Нацiональний депозитарiй Украї-
ни» (НДУ) станом на 31.03.2015 року, ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» 
повiдомляє, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю  
«ФК-ЗБЕРIГАЧ» (код ЄДРПОУ 38375990, юр.адреса: 01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 36-В) було здiйснено продаж пакету акцiй ПАТ «ЕК 
«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760, юр.адреса: 58000, 
м. Чернiвцi, вул. Прутська, 23а) у кiлькостi 2 140 000 штук. До продажу, 
пакет акцiй ТОВ «ФК-ЗБЕРIГАЧ», становив 20.9289%, пiсля  — 17.1600%. 
Розмiр пакета акцiй ТОВ «ФК-ЗБЕРIГАЧ», зменшився, але становить не 
менше 10% голосуючих акцiй. Iнформацiйну довiдку НДУ щодо 
iнформацiї про акцiонерiв-юридичних осiб i спiльної кiлькостi- фiзичних 
осiб ПАТ «ЕК «Чернiвцiобленерго» отримано 06  квiтня 2015 року.

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

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

Голова Правлiння Шекета олексiй Михайлович,     06.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товарис-
тво "Макіївський металургійний завод", код за ЄДРПОУ 33185989, місцез-
находження: 86105, Донецька обл., Кіровський район, м. Макіївка, вул.
Металургійна, будинок 47. Тел.: (06232) 9-25-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2014

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ";

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450;
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, прос. Пушкіна,15; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 778-16-01, (056) 778-02-04;
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 03.04.2015 р. Спостережною радою ПАТ "КБ

"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (протокол № 19/2015) прийнято рiшення звiльни-
ти на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпТ України (за угодою сторiн) члена Правлiння
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" начальника управлiння безпеки Кирпи-
чова Юрiя Олексiйовича. 

Кирпичов Ю.А. згоди на розкриття паспортних даних не надав; акцiями
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi члена Прав-
лiння з 04.11.2009 р. Нiкого не призначено на посаду члена Правлiння
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" замiсть звiльненої особи.

ІІІ.  Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 06.04.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-

ження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство "Новомосковський ремонтно-механiчний завод", 01033303
Дніпропетровська, Новомосковський, 51217, смт. Мелiоративне, вул.
Заводська, буд. 2 (056) 370-63-73;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації узагально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщенорегуляр-
ну річну інформацію: 01033303.infosite.com.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит - Днiпрокон-
сульт", 24600006

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - акціонерне товариство): Протягом звітного пе-
ріоду проведені чергові загальні збори акціонерів. Дата проведення збо-
рів 07.03.2014 р. Кворум зборів: 70,99%

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяль-

ностi товариства у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновкiв за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк.
6. Про розподiл прибутку(покриття збиткiв) товариства за пiдсумка-

ми 2013 року.
7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення його у новiй редакцiї.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного.
1. Обрати Головою загальних зборiв: Подимську Л.В.Обрати секре-

тарем загальних зборiв: Куницького С.В.
2. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi трьох осiб, а

саме: Вельможко Т.К.;Iванов В.Й.; Баннiк Ю.О. 
3. Затвердити звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарс-

ької дiяльностi товариства у 2013 роцi.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновки за 2013 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2013 рiк.
6. У зв`язку з вiдсутнiстю прибутку, рiшення про його розподiл не

приймати. 
По сьомому питанню порядку денного:
1. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом

викладення Статуту у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Куницького В.I. вiд iменi всiх акцiонерiв пiдписати

Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОМОС-
КОВСЬКИЙ РЕМОНТНО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" викладений у новiй ре-
дакцiї.

3. Уповноважити Голову правлiння Товариства, як особу, вiдомостi
про яку, внесенi до ЄДР, що має правопредставляти iнтереси Товарис-
тва та укладати угоди, здiйснити подання Державному реєстратору до-
кументiв проприйняте рiшення самостiйно або через вiдповiдну довiре-
нiсть.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (суб'єкта малого підприємництва (тис. грн))

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14318.2 14318.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6702,2 6702,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -5474,1 -5474,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4215,8 4215,8
Поточні зобов'язання і забезпечення 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) 0 0

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



№67, 8 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

товаРиСтво З обМеЖеНоЮ 
вiдПовiдалЬНiСтЮ «НавiУМ»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «НАВIУМ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

34670773

3. Місцезнаходження емітента 01601 м.Кихїв вул.Прорiзна, б. 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0445936865 0445936865

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

navium@ca.donbass.com

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

д/н

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. текст повідомлення
Дата дiї — включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг або коли 

емiтенту стало вiдомо про включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг 
фондової бiрж — 06.04.2015.

дiя — лiстинг
найменування фондової бiржi — ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»
вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена 

дiя — облiгацiї вiдсотковi именнi документарної форми випуску, номiнальна 
вартiсть _ 11,00грн., кiлькiсть цiнних паперiв _ 50 000 000 штук 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 
вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у 
вiдсотках) — 100

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю ви-
пуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя — 14.09.2007, свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску облiгацiй № 573/2/07, видане Державною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку.

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя — облiгацiя iменна дисконтна бездокументарна

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента — Рiшення 
Директора б/н вiд 02.04.2015 р. Рiшенням Операцiйного управлiння 
ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» № 150402/00001 вiд 02.04.2015  р. на пiдставi 
пункта 5.28 Правил ПАТ  Фондова бiржа ПФТС  перевести цiннi папери 
ТОВ «НАВIУМ» з категорiї позалiстингових цiнних паперiв до 2 рiвня 
лiстингу бiржового реєстру. Дане рiшення набирає чинностi з 03.04.2015

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ________ бутюгин Микола олександрович

М.П.

(код ЄДРПОУ 35574578, 
місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4)

Повідомляє про проведення 05.06.2015р. об 11 годині 00 хвилин по-
зачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (далі — Банк). Збори 
проводяться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4 у приміщен-
ні банку; номер кімнати, куди мають прибути акціонери — 317.

Реєстрація акціонерів відбудеться 05.06.2015р.; місце проведення ре-
єстрації: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4, кімната — 317; час початку 
реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 10-00, час закінчення 
реєстрації акціонерів 11-00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 01.06.2015р.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів 
лічильної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради.
3. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спо-

стережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спо-
стережної ради.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до по-
зачергових Загальних зборів звернувшись у робочі дні з 9-00 по 18-00 за 
адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, приміщення АТ «КБ «СОЮЗ», номер 
кімнати — 317. 

Спостережна рада ат «Кб «СоЮЗ»

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«КоМеРЦІйНий баНК «СоЮЗ»

вiдКРите аКЦiоНеРНе товаРиСтво «НаУКово-
доСлiдНий i ПРоеКтНо-КоНСтРУКтоРСЬКий 

iНСтитУт атоМНоГо та еНеРГетиЧНоГо 
НаСоСобУдУваННя»

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Науково-дослiдний i проектно-
конструкторський iн-ститут атомного 
та енергетичного насособудування»

2. Код за ЄДРПОУ 00220477
3. Місцезнаходження 40003, м. Суми, 2-га Залiзнична,2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 25-13-71 (0542)78-69-02

5. Електронна поштова 
адреса

litvinenko@vniiaen.sumy.ua

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

vniiaen.sumy.ua

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

ii. текст повідомлення
Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв Емiтента складеного депозитарiєм Публiчним акцiонерним това-
риством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 25.03.2015 
року, який був отриманий ВАТ «ВНДIАЕН» 06.04.2015 року, стала вiдома 
iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй, а саме: пакет голосуючих акцiй Закритого акцiонерного 
товариства «Гiдромашсервiс», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 
1027739083, мiсцезнаходження якого: вул. Долгоруковская, 3, оф. стр. 32, 
Москва, Росiйська Федерацiя, 127006, що становив до змiн 21330168 штук 
(47,4687 % голосуючих акцiй) зменшився до 0 акцiй (0% голосуючих акцiй). 

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв Емiтента складеного депозитарiєм Публiчним акцiонерним това-
риством «Нацiональний депозитарiй України» на облiкову дату 25.03.2015 
року, який був отриманий ВАТ «ВНДIАЕН» 06.04.2015 року, стала вiдома 
iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй, а саме: пакет голосуючих акцiй Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння майновим комплексом», 
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 1137232068390, мiсцезнаходження яко-
го: вул.Новаторов, буд.12, буд.3,Тюменська обл., м.Тюмень, Росiйська 
Федерацiя, 625014, що становив до змiн 0 акцiй (0% голосуючих акцiй) 
збiльшився до 21330168 штук (47,4687 % голосуючих акцiй).

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

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

2. Найменування посади давиденко андрiй Костянти-
нович

Голова правлiння-
директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.04.2015
(дата)
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«СтРаХова КоМПаНiя 

«ПРеСтиЖ»
Річна інформація емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ПРЕСТИЖ», 38272117м. Київ , 
Святошинський , 03142, м. Київ, 
Василя Стуса, буд.35-37 0443839145,

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

09.04.2015 р.

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

www.ptestige-ic.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП», 35316245 

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

10.04.2014 р. — чергові

6. Інформація про дивіденди Дивіденди не виплачувались, 
нерозподілений прибуток направлений 
на створення резервного фонду 
(капіталу)

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності
Прат «СК «ПРеСтиЖ», (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 30868 21594
Основні засоби (за залишковою вартістю) 107 39
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 24 5
Сумарна дебіторська заборгованість 5 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2801 1167
Власний капітал 18686 15310
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3376 282
Довгострокові зобов’язання 9013 5099
Поточні зобов’язання 3169 1185
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління  Є.в. бридун

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товарис-
тво "Макіївський металургійний завод", код за ЄДРПОУ 33185989, місцез-
находження: 86105, Донецька обл., Кіровський район, м. Макіївка, вул.
Металургійна, будинок 47. Тел.: (06232) 9-25-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2014

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ";

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450;
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, прос. Пушкіна,15; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 778-16-01, (056) 778-02-04;
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 03.04.2015 р. Спостережною радою ПАТ "КБ

"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (протокол № 19/2015) прийнято рiшення звiльни-
ти на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпТ України (за угодою сторiн) члена Правлiння
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" начальника управлiння безпеки Кирпи-
чова Юрiя Олексiйовича. 

Кирпичов Ю.А. згоди на розкриття паспортних даних не надав; акцiями
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi члена Прав-
лiння з 04.11.2009 р. Нiкого не призначено на посаду члена Правлiння
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" замiсть звiльненої особи.

ІІІ.  Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 06.04.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-

ження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство "Новомосковський ремонтно-механiчний завод", 01033303
Дніпропетровська, Новомосковський, 51217, смт. Мелiоративне, вул.
Заводська, буд. 2 (056) 370-63-73;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації узагально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщенорегуляр-
ну річну інформацію: 01033303.infosite.com.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит - Днiпрокон-
сульт", 24600006

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - акціонерне товариство): Протягом звітного пе-
ріоду проведені чергові загальні збори акціонерів. Дата проведення збо-
рів 07.03.2014 р. Кворум зборів: 70,99%

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяль-

ностi товариства у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновкiв за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк.
6. Про розподiл прибутку(покриття збиткiв) товариства за пiдсумка-

ми 2013 року.
7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення його у новiй редакцiї.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного.
1. Обрати Головою загальних зборiв: Подимську Л.В.Обрати секре-

тарем загальних зборiв: Куницького С.В.
2. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi трьох осiб, а

саме: Вельможко Т.К.;Iванов В.Й.; Баннiк Ю.О. 
3. Затвердити звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарс-

ької дiяльностi товариства у 2013 роцi.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновки за 2013 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2013 рiк.
6. У зв`язку з вiдсутнiстю прибутку, рiшення про його розподiл не

приймати. 
По сьомому питанню порядку денного:
1. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом

викладення Статуту у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Куницького В.I. вiд iменi всiх акцiонерiв пiдписати

Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОМОС-
КОВСЬКИЙ РЕМОНТНО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" викладений у новiй ре-
дакцiї.

3. Уповноважити Голову правлiння Товариства, як особу, вiдомостi
про яку, внесенi до ЄДР, що має правопредставляти iнтереси Товарис-
тва та укладати угоди, здiйснити подання Державному реєстратору до-
кументiв проприйняте рiшення самостiйно або через вiдповiдну довiре-
нiсть.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (суб'єкта малого підприємництва (тис. грн))

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14318.2 14318.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6702,2 6702,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -5474,1 -5474,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4215,8 4215,8
Поточні зобов'язання і забезпечення 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) 0 0

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво «НоваГаЗ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Новагаз» , код за ЭДРПОУ 
24940452
01033, м. Київ , Голосiївський р-н, 
вул.Жилянська, 29, (044) 229-05-09

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

08.04.2015 р.

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

24940452.infosite.com.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №67, 8 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "ЕЛІЯ"

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуванняемітента, код за ЄДРПОУ,місцезнаходжен-

ня,міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЕЛIЯ", 00308904, 72563, Запорізька область, Якимівський
район, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 94 (056) 373-58-56;

2. Дата розкриття повного тексту річноїінформації узагальнодос-
тупнійінформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015;

3. Адреса сторінки вмережі Інтернет, на якійрозміщено регулярну-
річну інформацію: 00308904.infosite.com.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторськоїфірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якоюпроведений аудитфінансо-
вої звітності: ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит - Днiпроконсульт",
24600006

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): У звітному році проведені черго-
ві загальні збори акціонерів. Дата проведення: 29.04.2014 р. Кворум  збо-
рів:88,83%

Перелiк питань,що розглядались на загальних зборах 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:

1) Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ЕЛIЯ".

2) Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ЕЛIЯ".

3) Звiт виконавчого органу ПАТ "ЕЛIЯ" про результати фiнансово-госпо-
дарської дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi та прийняття рiшення занаслiд-
ками розгляду вiдповiдного звiту.

4) Звiт Наглядової ради ПАТ "ЕЛIЯ" про роботу у 2013 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.

5) Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕЛIЯ" за 2013 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.

6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ "ЕЛIЯ"
за 2013 рiк.

7) Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" на 2014 рiк.
8) Розподiл чистого прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за

пiдсумками роботи ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi та затвердження нормативiв-
розподiлу прибутку ПАТ "ЕЛIЯ" на 2014 рiк.

9) Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiд-
сумками роботи ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi.

10) Затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за
простими акцiями ПАТ "ЕЛIЯ", а також встановлення дати складення пере-
лiкуосiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

11) Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, оскiльки
ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
товариства.

12) Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, оскiльки
ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, перевищує 50
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
товариства.

13) Внесення змiн до статуту ПАТ "ЕЛIЯ".
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Рiшення, прийняти за результатами розгляду питань порядку денного: 
1. По першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю в складi 3-х чоловiк,

а саме: Головою лiчильної комiсiї - Алексашину Нiну Михайлiвну, членом-
лiчильної комiсiї - Воронiну Ольгу Володимирiвну, членом лiчильної комiсiї
- Корнiєнко Наталю Анатолiївну.

По другому питанню:
2.1. Обрати головою чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ

"ЕЛIЯ" Музику Тараса Григоровича. 2.2. Обрати секретарем чергових (рiч-
них) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" Забарну Азу Михайлiвну.

По третьому питанню:
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "ЕЛIЯ" про результати фiнан-

сово-господарської дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi.
По четвертому питанню: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "ЕЛIЯ"

про проведену роботу у 2013 роцi. 
По п`ятому питанню:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕЛIЯ" про проведену роботу у

2013 роцi та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2013 рiк.

По шостому питанню: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт)
ПАТ "ЕЛIЯ" за 2013 рiк.

По сьомому питанню: Реорганiзувати ПАТ "ЕЛIЯ" шляхом видiлу з нь-
ого нової юридичної особи у формi товариства з обмеженою вiдповiдаль-
нiстю, у зв'язку з цим передати Наглядовiй радi ПАТ "ЕЛIЯ" повноваження
щодо вирiшення усiх питань пов'язаних з такою реорганiзацiєю.

Змiнити мiсцезнаходження ПАТ "ЕЛIЯ" з 49050, Днiпропетровська об-
ласть, м. Днiпропетровськ, вул. Генерала Пушкiна, буд. 1, на новемiсцез-
находження: 72563, Запорiзька область, Якимiвський район, смт Кирилiв-
ка, вул. Коса Пересип, 94. 

Здiйснювати дiяльнiсть у 2014 роцi вiдповiдно до напрямкiв дiяльностi,
визначених у статутi ПАТ "ЕЛIЯ"

По восьмому питанню: залишити без розгляду питання порядку денно-
го рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" - "розподiл чистогопри-
бутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ
"ЕЛIЯ" у 2013 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибуткуПАТ
"ЕЛIЯ" на 2014 рiк."

По дев`ятому питанню: Залишити без розгляду питання порядку денно-
го рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" - "про нарахування та-
виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ "ЕЛIЯ" у
2013 роцi."

По десятому питанню: Залишити без розгляду питання порядку денно-
го рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" - "затвердження розмiру,
порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями ПАТ "ЕЛIЯ", а
також встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право наот-
римання дивiдендiв."

По одинадцятому питанню: Прийняти рiшення про вчинення значних
правочинiв мiж ПАТ "ЕЛIЯ" та невизначеним колом осiб на загальну суму,
яка перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв То-
вариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеною на
31.12.2013 року. Доручити директору Островському Д.А. укласти та пiдпи-
сати вiд iменi Товариства вiдповiдний договiр (договори).

По дванадцятому питанню: Прийняти рiшення про вчинення значних
правочинiв мiж ПАТ "ЕЛIЯ" та невизначеним колом осiб на загальну суму,
яка становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складеною на 31.12.2013 року. 

Доручити директору Островському Д.А. укласти та пiдписати вiд iменi
Товариства вiдповiдний договiр (договори).

По тринадцятому питанню: Внести змiни до статуту ПАТ "ЕЛIЯ",
пов'язанi зi змiною мiсцезнаходження Товариства на: 72563, Запорiзька об-
ласть, Якимiвський район, смт Кирилiвка, вул. Коса Пересип, 94, та у зв'яз-
ку з затвердженою новою редакцiю пункту 7.4.6. Статуту, виклавши його
внаступнiй редакцiї "Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом-
розмiщення вiдповiдної iнформацiї на iнтернет-сторiнцi eliya.com.ua в ме-
режi Iнтернет та шляхом публiкацiї вiдповiдної iнформацiї в офiцiй-
номудрукованому органi. Протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв Товариство повiдомляє про дату, розмiр, порядок та
строквиплати дивiдендiв фондову бiржу (бiржi), у бiржовому реєстрi якої
(яких) перебуває Товариство.".

Затвердити Статут ПАТ "ЕЛIЯ" в новiй редакцiї.
Уповноважити директора ПАТ "ЕЛIЯ" Островського Д.А. пiдписати та

скрiпити печаткою ПАТ "ЕЛIЯ" уточнену редакцiю статуту ПАТ "ЕЛIЯ" вре-
дакцiї, затвердженiй рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ЕЛIЯ" вiд 29.04.2014 року. 

Доручити з правом передоручення Директору ПАТ "ЕЛIЯ" Островсько-
му Д.А. забезпечити здiйснення в установленому законодавством порядку-
державної реєстрацiї змiн до статуту ПАТ "ЕЛIЯ".

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2600 2841
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2429 2625
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 32 83
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 8
Власний капітал 2363 2494
Статутний капітал 87 87
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -533 -402
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 237 347
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -1.58 -1.06

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -1.58 -1.06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 82705 82705

Цінні папери
власних випусків,
викуплені
протягом звітного
періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного
капіталу

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

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ "ЕЛІЯ"

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуванняемітента, код за ЄДРПОУ,місцезнаходжен-

ня,міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЕЛIЯ", 00308904, 72563, Запорізька область, Якимівський
район, смт. Кирилівка, Коса Пересип, буд. 94 (056) 373-58-56;

2. Дата розкриття повного тексту річноїінформації узагальнодос-
тупнійінформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015;

3. Адреса сторінки вмережі Інтернет, на якійрозміщено регулярну-
річну інформацію: 00308904.infosite.com.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторськоїфірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якоюпроведений аудитфінансо-
вої звітності: ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит - Днiпроконсульт",
24600006

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство): У звітному році проведені черго-
ві загальні збори акціонерів. Дата проведення: 29.04.2014 р. Кворум  збо-
рів:88,83%

Перелiк питань,що розглядались на загальних зборах 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:

1) Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ЕЛIЯ".

2) Обрання голови i секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ЕЛIЯ".

3) Звiт виконавчого органу ПАТ "ЕЛIЯ" про результати фiнансово-госпо-
дарської дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi та прийняття рiшення занаслiд-
ками розгляду вiдповiдного звiту.

4) Звiт Наглядової ради ПАТ "ЕЛIЯ" про роботу у 2013 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.

5) Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕЛIЯ" за 2013 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.

6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) ПАТ "ЕЛIЯ"
за 2013 рiк.

7) Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" на 2014 рiк.
8) Розподiл чистого прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за

пiдсумками роботи ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi та затвердження нормативiв-
розподiлу прибутку ПАТ "ЕЛIЯ" на 2014 рiк.

9) Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiд-
сумками роботи ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi.

10) Затвердження розмiру, порядку та строку виплати дивiдендiв за
простими акцiями ПАТ "ЕЛIЯ", а також встановлення дати складення пере-
лiкуосiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

11) Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, оскiльки
ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
товариства.

12) Про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, оскiльки
ринкова вартiсть майна, що є предметом таких правочинiв, перевищує 50
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
товариства.

13) Внесення змiн до статуту ПАТ "ЕЛIЯ".
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Рiшення, прийняти за результатами розгляду питань порядку денного: 
1. По першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю в складi 3-х чоловiк,

а саме: Головою лiчильної комiсiї - Алексашину Нiну Михайлiвну, членом-
лiчильної комiсiї - Воронiну Ольгу Володимирiвну, членом лiчильної комiсiї
- Корнiєнко Наталю Анатолiївну.

По другому питанню:
2.1. Обрати головою чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ

"ЕЛIЯ" Музику Тараса Григоровича. 2.2. Обрати секретарем чергових (рiч-
них) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" Забарну Азу Михайлiвну.

По третьому питанню:
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "ЕЛIЯ" про результати фiнан-

сово-господарської дiяльностi ПАТ "ЕЛIЯ" у 2013 роцi.
По четвертому питанню: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "ЕЛIЯ"

про проведену роботу у 2013 роцi. 
По п`ятому питанню:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕЛIЯ" про проведену роботу у

2013 роцi та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2013 рiк.

По шостому питанню: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт)
ПАТ "ЕЛIЯ" за 2013 рiк.

По сьомому питанню: Реорганiзувати ПАТ "ЕЛIЯ" шляхом видiлу з нь-
ого нової юридичної особи у формi товариства з обмеженою вiдповiдаль-
нiстю, у зв'язку з цим передати Наглядовiй радi ПАТ "ЕЛIЯ" повноваження
щодо вирiшення усiх питань пов'язаних з такою реорганiзацiєю.

Змiнити мiсцезнаходження ПАТ "ЕЛIЯ" з 49050, Днiпропетровська об-
ласть, м. Днiпропетровськ, вул. Генерала Пушкiна, буд. 1, на новемiсцез-
находження: 72563, Запорiзька область, Якимiвський район, смт Кирилiв-
ка, вул. Коса Пересип, 94. 

Здiйснювати дiяльнiсть у 2014 роцi вiдповiдно до напрямкiв дiяльностi,
визначених у статутi ПАТ "ЕЛIЯ"

По восьмому питанню: залишити без розгляду питання порядку денно-
го рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" - "розподiл чистогопри-
бутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ
"ЕЛIЯ" у 2013 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибуткуПАТ
"ЕЛIЯ" на 2014 рiк."

По дев`ятому питанню: Залишити без розгляду питання порядку денно-
го рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" - "про нарахування та-
виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ "ЕЛIЯ" у
2013 роцi."

По десятому питанню: Залишити без розгляду питання порядку денно-
го рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕЛIЯ" - "затвердження розмiру,
порядку та строку виплати дивiдендiв за простими акцiями ПАТ "ЕЛIЯ", а
також встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право наот-
римання дивiдендiв."

По одинадцятому питанню: Прийняти рiшення про вчинення значних
правочинiв мiж ПАТ "ЕЛIЯ" та невизначеним колом осiб на загальну суму,
яка перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв То-
вариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеною на
31.12.2013 року. Доручити директору Островському Д.А. укласти та пiдпи-
сати вiд iменi Товариства вiдповiдний договiр (договори).

По дванадцятому питанню: Прийняти рiшення про вчинення значних
правочинiв мiж ПАТ "ЕЛIЯ" та невизначеним колом осiб на загальну суму,
яка становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складеною на 31.12.2013 року. 

Доручити директору Островському Д.А. укласти та пiдписати вiд iменi
Товариства вiдповiдний договiр (договори).

По тринадцятому питанню: Внести змiни до статуту ПАТ "ЕЛIЯ",
пов'язанi зi змiною мiсцезнаходження Товариства на: 72563, Запорiзька об-
ласть, Якимiвський район, смт Кирилiвка, вул. Коса Пересип, 94, та у зв'яз-
ку з затвердженою новою редакцiю пункту 7.4.6. Статуту, виклавши його
внаступнiй редакцiї "Товариство повiдомляє осiб, якi мають право на отри-
мання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом-
розмiщення вiдповiдної iнформацiї на iнтернет-сторiнцi eliya.com.ua в ме-
режi Iнтернет та шляхом публiкацiї вiдповiдної iнформацiї в офiцiй-
номудрукованому органi. Протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв Товариство повiдомляє про дату, розмiр, порядок та
строквиплати дивiдендiв фондову бiржу (бiржi), у бiржовому реєстрi якої
(яких) перебуває Товариство.".

Затвердити Статут ПАТ "ЕЛIЯ" в новiй редакцiї.
Уповноважити директора ПАТ "ЕЛIЯ" Островського Д.А. пiдписати та

скрiпити печаткою ПАТ "ЕЛIЯ" уточнену редакцiю статуту ПАТ "ЕЛIЯ" вре-
дакцiї, затвердженiй рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ЕЛIЯ" вiд 29.04.2014 року. 

Доручити з правом передоручення Директору ПАТ "ЕЛIЯ" Островсько-
му Д.А. забезпечити здiйснення в установленому законодавством порядку-
державної реєстрацiї змiн до статуту ПАТ "ЕЛIЯ".

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2600 2841
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2429 2625
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 32 83
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 8
Власний капітал 2363 2494
Статутний капітал 87 87
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -533 -402
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 237 347
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -1.58 -1.06

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -1.58 -1.06

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 82705 82705

Цінні папери
власних випусків,
викуплені
протягом звітного
періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного
капіталу

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИ-
НОБУДІВНИЙ ЗАВОД";

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336;
3. Місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська область, м.Верхнь-

одніпровськ, вул.Гагарина, буд. 23, 51600;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21, (05658) 6-05-07;
5. Електронна поштова адреса: Lendina@vmz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ІІ. Текст повідомлення 

07.04.2015 р. ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" отри-
мало від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" Перелік
акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерного
товариства, складений на підставі  реєстру власників іменних цінних па-
перів, станом на 03.04.2015 р., з якого дізналось про наступні зміни, що
сталися у власника акцій ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний за-
вод", якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація:  Товариство  з обмеженою відповідальністю " Компа-
нія з управління активами "ПАРАНГОН" (Пайовий  недиверсифікований
венчурний  інвестиційний фонд закритого типу "Феолент"). Код за ЄД-
РПОУ: 34464724. Місцезнаходження: Автономна Республіка Крим, 99053,
м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 33-А/3-1. Розмір частки акціонера
до зміни пакета акцій - 10,9592% (2926478 акції). Розмір частки акціонера
після зміни пакета акцій - 0 % (0 акції).

Повне найменування юридичної особи - власника акцій, щодо якого
виникла інформація: Публічне акціонерне товариство "Закритий недивер-
сифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Стартап".
Код за ЄДРПОУ: 38866104. Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ,
вул. Московська, буд. 46/2. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій
- 0% (0 акції). Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 21,0857
% (5630609 акції).

Повне найменування фізичної особи - власника акцій, щодо якого ви-
никла інформація: Распорський Віктор Петрович. ІН 2307308593. Місцез-
находження: Україна, 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Ленінградська,
буд.22, кв.16. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 28,3529%
(7571187акції). Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 31,0657
% (8295601 акції).

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

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

Генеральний директор 
ПАТ "Верхньодніпровський машинобудівний завод" 

Д.В.Горбатко
07.04.2015 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ "ФIНАНСОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР 

"СОЗИДАТЕЛЬ"
Річна інформація емітента

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою вiд-
повiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель", 33771359
Дніпропетровська , Кiровський, 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Карла Мар-
кса, 89 0562 323030;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 08.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: fsc.sozidatel.dp.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Еконо-
мiст-Аудит", 33075963;

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акціонерне товариство): Емітент не є акціонерним
товариством.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 47668 54380
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2602 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3387 13126
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 15
Власний капітал 1933 1404
Статутний капітал 40 40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1892 1363
Довгострокові зобов'язання 2 2
Поточні зобов'язання 45733 52974
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.) 0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0

Цінні папери власних
випусків, викуплені протягом
звітного періоду

загальна
номінальна
вартість
у відсотках від
статутного капіталу

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32587736
3. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-

ківського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
5. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: misinvest.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. текст повідомлення

06 квітня 2015 року емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримав від Центрального депозитарію ПАТ 
«НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерного товариства станом на 31.03.2015 р., у зв’язку з чим емітен-
ту стало відомо про виникнення особливої інформації, а саме: відомості 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій.

1. Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп», що діє 

від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвести-
ційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові буді-
вельні технології», місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвой-
ки, 18/14, код ЄДРПОУ: 32307531, код ЄДРІСІ: 233097, збільшився, але 
становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціо-
нера до зміни пакета акцій: 35,7987 % статутного капіталу. Розмір частки 
акціонера після зміни пакета акцій: 39,7590 % статутного капіталу.

2. Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп», що діє 
від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвести-
ційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Національ-
ний капітал», місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвой-
ки,  18/14, код ЄДРПОУ: 32307531, код ЄДРІСІ: 233328, зменшився, але 
становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціо-
нера до зміни пакета акцій: 12,3790 % статутного капіталу. Розмір частки 
акціонера після зміни пакета акцій: 10,3999 % статутного капіталу.

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

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

Генеральний директор Г.а. Нагаєвська,  07.04.2015 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «МІСЬКІ ІНвеСтиЦІї»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №67, 8 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ii)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».

2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://unives.com.ua/ukr/
about/indexes/osobl/ 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: інформація про зміну складу посадових осіб.

ii. текст повідомлення
07.04.2015 року черговими Загальними зборами акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ЮНІВЕС» (далі — «Товариство») прийнято наступні рішення:

- на підставі статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» 
продовжено повноваження на посаді Голови Наглядової ради для Куз-
нєцова Олександра Анатолійовича (паспорт серії СВ № 004633 вида-
ний 09.07.1999 року Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізь-
кій області) терміном до 30.04.2018 року включно; частка у статутному 
капіталі емітента 80,0949%; розмір пакета акцій: 800 949 штук; обґрун-
тування змін: необхідність формування правомочного складу Нагля-
дової ради; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має; протягом своєї діяльності за останні 5 років обіймав посади: 
ТОВ «Таврійська інвестиційна група»: Директор, Заступник директора; 
ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» — Голова Наглядової ради; 

- на підставі статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» 
продовжено повноваження на посаді члена Наглядової ради для Кун-
ченка Олександра Євгенійовича (паспорт серії СА № 373657, виданий 
Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 05.12.1996 року) 
терміном до 30.04.2018 року включно; частка у статутному капіталі 
емітента 0,96%; розмір пакета акцій: 9 600 штук; обґрунтування змін: 
необхідність формування правомочного складу Наглядової ради; не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протя-
гом своєї діяльності за останні 5 років обіймав посади: ТОВ «КУА 
«ВЕС» (ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»): начальник відділу з управління актива-
ми, Директор; ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» — член Наглядової ради;

- на підставі статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» 
продовжено повноваження на посаді члена Наглядової ради для 
Шлендера Олександра Леонідовича (паспорт серії СЮ № 129171, ви-
даний 03.04.2009 року Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорізькій 
області) терміном до 30.04.2018 року включно; частка у статутному 
капіталі емітента 0,001%; розмір пакету акцій — 10 штук; обґрунтуван-
ня змін: необхідність формування правомочного складу Наглядової 
ради; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 
протягом своєї діяльності за останні 5 років обіймав посади: ТОВ «Тех-
ресурси»: Директор; ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» — член Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади:

Голова правління _______________              Спренгель а.С.
(підпис)          (ініціали та прізвище керівника)

М. П.                         07.04.2015 року

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СтРаХова КоМПаНІя «ЮНІвеС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товарис-
тво "Макіївський металургійний завод", код за ЄДРПОУ 33185989, місцез-
находження: 86105, Донецька обл., Кіровський район, м. Макіївка, вул.
Металургійна, будинок 47. Тел.: (06232) 9-25-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2014

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ";

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450;
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, прос. Пушкіна,15; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 778-16-01, (056) 778-02-04;
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.dp.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 03.04.2015 р. Спостережною радою ПАТ "КБ

"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (протокол № 19/2015) прийнято рiшення звiльни-
ти на пiдставi п.1 ст. 36 КЗпТ України (за угодою сторiн) члена Правлiння
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" начальника управлiння безпеки Кирпи-
чова Юрiя Олексiйовича. 

Кирпичов Ю.А. згоди на розкриття паспортних даних не надав; акцiями
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не володiє, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посадi члена Прав-
лiння з 04.11.2009 р. Нiкого не призначено на посаду члена Правлiння
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" замiсть звiльненої особи.

ІІІ.  Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова
Правління Петренко Олександр Федорович 06.04.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаход-

ження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство "Новомосковський ремонтно-механiчний завод", 01033303
Дніпропетровська, Новомосковський, 51217, смт. Мелiоративне, вул.
Заводська, буд. 2 (056) 370-63-73;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації узагально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщенорегуляр-
ну річну інформацію: 01033303.infosite.com.ua;

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності: ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит - Днiпрокон-
сульт", 24600006

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у ви-
падку, якщо емітент - акціонерне товариство): Протягом звітного пе-
ріоду проведені чергові загальні збори акціонерів. Дата проведення збо-
рів 07.03.2014 р. Кворум зборів: 70,99%

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяль-

ностi товариства у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновкiв за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк.
6. Про розподiл прибутку(покриття збиткiв) товариства за пiдсумка-

ми 2013 року.
7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом

викладення його у новiй редакцiї.
Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного.
1. Обрати Головою загальних зборiв: Подимську Л.В.Обрати секре-

тарем загальних зборiв: Куницького С.В.
2. Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi трьох осiб, а

саме: Вельможко Т.К.;Iванов В.Й.; Баннiк Ю.О. 
3. Затвердити звiт Правлiння за результатами фiнансово-господарс-

ької дiяльностi товариства у 2013 роцi.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновки за 2013 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2013 рiк.
6. У зв`язку з вiдсутнiстю прибутку, рiшення про його розподiл не

приймати. 
По сьомому питанню порядку денного:
1. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом

викладення Статуту у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Куницького В.I. вiд iменi всiх акцiонерiв пiдписати

Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОМОС-
КОВСЬКИЙ РЕМОНТНО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" викладений у новiй ре-
дакцiї.

3. Уповноважити Голову правлiння Товариства, як особу, вiдомостi
про яку, внесенi до ЄДР, що має правопредставляти iнтереси Товарис-
тва та укладати угоди, здiйснити подання Державному реєстратору до-
кументiв проприйняте рiшення самостiйно або через вiдповiдну довiре-
нiсть.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (суб'єкта малого підприємництва (тис. грн))

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 14318.2 14318.2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6702,2 6702,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 568,3 568,3
Сумарна дебіторська заборгованість 5655,8 5655,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 25,8
Власний капітал -51,3 -51,3
Статутний капітал 1081,4 1081,4
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) -5474,1 -5474,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4215,8 4215,8
Поточні зобов'язання і забезпечення 10153,7 10153,7
Чистий прибуток (збиток) 0 0

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«РодоС»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

основні відомості про емітента
Повне найменування — Приватне акцiонерне товариство «РОДОС»; 

Код за ЄДРПОУ — 14312157; Місцезнаходження — 03191, м. Київ, 
вул.  Ломоносова, буд. 58; Міжміський код та телефон — (044) 596-52-22; 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії — 06.04.15р.; Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію — http://rodos.com.ua; П. І. Б. 
аудитора (фізичної особи — підприємця), яким проведений аудит фінан-
сової звітності — Лахно Тарас Анатолійович.

Чергові загальні збори проведені 15.04.14р. Перелік питань: 1.Обран-
ня лiчильної комiсiї. 2.Звiт директора. 3.Звiт наглядової ради. 4.Звiт реві-
зора. 5.Затвердження рiчного звiту. 6.Розподiл прибутку i збиткiв. Всi пи-
тання порядку денного було розглянуто. Всі звiти затвердженi. 
Затверджений порядок розподiлу прибутку, дивiденди не виплачувати-
муться. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
не було. Дивiденди за результатами звiтного та попереднього перiодів не 
нараховувались та не виплачувались.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 13232.2 13416.9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3156.5 3397.2
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Виробничі запаси 6519.6 5799.0
Сумарна дебіторська заборгованість 330.2 749.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2119.0 2655.2
Власний капітал 13147.1 12890.5
Статутний капітал 418.6 418.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10784.5 10527.9
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -- --
Поточні зобов’язання і забезпечення 85.1 526.4
Чистий прибуток (збиток) 256.6 1400.8

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«абС-УКР»

РІЧНа ІНФоРМаЦІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АБС-УКР», 
24720911, вул. Миколи Пимоненка, 
буд.19-21, м. Київ, 04050, Україна, 
(044) 486-54-90

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

07.04.2015р.

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

www.absu.com.ua
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«еРлаН»

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН»
2. Код за ЄДРПОУ 24616119
3. Місцезнаходження 52001, м.Пiдгороднє, 

вул. Ленiнградська, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс 0562-38-40-12 0562-38-40-

02
5. Електронна поштова адреса irina.furs@biola.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕРЛАН» 
30.03.2015 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №2/2015 вiд 
30.03.2015 року) прийнято рiшення про припинення повноважень 
ревiзора Товариства Агаркова Євгенiя Юрiйовича у зв`язку з 
закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого така осо-
ба перебувала на посадi — 3 роки. Згоди на публiкацiю паспортних 
даних вiд посадової особи не отримано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не володiє часткою в 
статутному капiталi Товариства. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕРЛАН» 30.03.2015 
року у зв’язку з обранням Ревiзора Товариства на новий строк (про-
токол загальних зборiв акцiонерiв №2/2015 вiд 30.03.2015 року) на 
посаду Ревiзора Товариства обрано Агаркова Євгенiя Юрiйовича. 
Згоди на публiкацiю паспортних даних вiд посадової особи не отри-
мано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадову особу обрано на термiн 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв — секретар судового 
засiдання, Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Скрябiн iгор владиславович 

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2015

(дата)

ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«одеСЬКе виРобНиЧе об’ЄдНаННя 

«ХолодМаШ»
ПовІдоМлеННя  

про виникнення особливої інформації про емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУблiЧНе аКЦiоНеРНе товаРи-
Ство «одеСЬКе виРобНиЧе об'ЄдНаННя «ХолодМаШ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
3. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 719 05 09, 048 730-41-02
5. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://holodmash.od.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. 

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішенням наглядової ради Пат «ово «Холодмаш» від 
06.04.2015 року, відповідно до норм чинного законодавства та Стату-
ту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- звільнено з посади Генерального директора Поліщука Сергія Вікторо-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), за угодою сторін. 
Посадова особа перебувала на посаді з 23.07.2013 року, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному ка-
піталі Товариства не має. 

- призначено на посаду Генерального директора Свешнікову Тетяну 
Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова осо-
ба призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади 
заступника директора, директора, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не 
має. 

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

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

Генеральний директор ___________             Свешнікова т.І.
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

06.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ІРІда»

2. Код за ЄДРПОУ: 31530034
3. Місцезнаходження: 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбин-

ське, вул. Меблева, буд. 1
4. Міжміський код та телефон, факс: 0444907533
5. Електронна поштова адреса: irida@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 31530034.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст Повідомлення:

Згідно Наказу №5 від 03 квітня 2015 року ПрАТ «ІРІДА» за згодою сто-
рін звільнено з посади головного бухгалтера Кукурудза Світлана Іванівна. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді 
з 14.04.2011р. На дату подання особливої інформації посада головного 
бухгалтера залишається вакантною. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персо-
нальних даних не надала.

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

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством Генеральний директор Швед вікторія валеріївна, 03.04.2015р.

До уваги акціонерів!

ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо 
товаРиСтва 

«ЗаПоРІЖтРаНСФоРМатоР»
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленін-

ський район, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-

ПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (надалі — ПАТ «ЗТР» або «Товариство») по-
відомляє про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що 
виносяться на голосування) чергових (річних) Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «ЗТР» (надалі — «Збори»), що відбудуться об 11:00 год. 22 квітня 
2015 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац куль-
тури Пат «ЗтР», концертний зал та фойє першого поверху), шляхом 
включення наступних нових питань:

9) прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених То-
вариством.

Наглядова рада Пат «ЗтР»

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«бiотоП»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БIОТОП», 23161645м. Київ , 
Подiльський, 04123, м.Київ, 
Свiтлицького, 35 0444330300,

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

07.04.2015

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

www.biotop.ho.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «бУдІвелЬНо-МоНтаЖНе УПРав-
лІННя №5»

Код за ЄДРПОУ: 01267774
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 

буд. 2
Міжміський код, телефон та факс: (050) 351-95-86
Електронна поштова адреса: VATBMU5@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vatbmu5.informs.net.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ №5» (Про-
токол №1/2015 від 03.04.2015р.) відбулися наступні зміни складу посадо-
вих осіб емітента:

Звільнено. Голова Наглядової ради — Макаренко Олег Миколайович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
03.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.). Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. 
по 03.04.2015р.

Звільнено. Член Наглядової ради — Макаренко Вячелав Миколайович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
03.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента — 0,0804%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 22 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. по 03.04.2015р.

Звільнено. Член Наглядової ради — Борисенко Володимир Михайло-
вич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
03.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.). Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. 
по 03.04.2015р.

Призначено. Голова Наглядової ради — Костюк Юрій Валерійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
03.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.), та 
рішення засідання Наглядової ради (Протокол №1 від 03.04.2015р.). 
Строк, на який призначено особу — 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: Директор ТОВ «СП Екометал».

Призначено. Член Наглядової ради — Костюк Олена Олександрівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
03.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.). 
Строк, на який призначено особу — 3 роки. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента — 95,5794%. Пакет акцій емітента, який належить цій 
особі: 13070 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ «Банк «Фінанси та кредит», начальник відділення.

У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства, згідно з яким кіль-
кісний склад Наглядової ради становить 2 особи.

Звільнено. Голова Ревізійної комісії — Пристинський Володимир Івано-
вич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
03.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.). Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 16.11.2010р. 
по 03.04.2015р.

Призначено. Ревізор — Мозговий Роман Михайлович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 03.04.2015р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів (Протокол №1/2015 від 03.04.2015р.). Строк, на який призначено особу — 
3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «СП «Екометал», менеджер.

У зв’язку із внесенням змін до Статуту Товариства, згідно з яким за-
мість Ревізійної комісії, обирається — Ревізор.

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

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

Голова правління буряков леонід Павлович,              06.04.2015 р.

ПУблІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«НовоГРад-волиНСЬКе РеМоНтНо-

тРаНСПоРтНе ПiдПРиЄМСтво» 
(код за ЄДРПОУ 03740128), місцезнаходження 11700, Житомирська 

область, м. Новоград-Волинський вул. Чехова, буд. 5 (надалі за текстом — 
«Товариство») повідомляє, що 22 травня 2015 року за адресою: 11700, 
Житомирська область, м. Новоград-волинський, вул. Чехова, буд. 5 
(в кабінеті директора товариства) відбудуться чергові загальні збори 
акціонерів (надалі за текстом — «загальні збори»). Початок загальних 
зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеть-
ся 22 травня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем прове-
дення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складається на 24 годину 18 травня 2015 року.

ПеРелІК ПитаНЬ,  
Що виНоСятЬСя На ГолоСУваННя (ПоРядоК деННий):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2014 році.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання вищевказаних договорів.

9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-
ства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення упо-
вноваженої особи на підписання Статуту.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
12. Прийняття рішення про продаж нерухомого майна Товариства.
13. Затвердження умов та порядку продажу нерухомого майна Товари-

ства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рішення.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціо-
нерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного зако-
нодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати прове дення загальних зборів Товариство надає акціоне-
рам можливість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийнят-
тя рішень з питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: 
11700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, 
буд.  5 (в кабінеті директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 
годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів — також у міс-
ці їх проведення за адресою: Житомирська область, м. Новоград-
Волинський, вул. Чехова, буд. 5 (в кабінеті директора Товариства). Осо-
ба, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
директор Товариства Прокопов О.В.

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

Найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 8172 8135
Основні засоби 6930 6930
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1220 1180
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 743 629
Власний капітал 1524 1410
Статутний капітал 781 781
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 6648 6725
Чистий прибуток (збиток) -199 -114
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3123220 3123220
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2
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ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеРНiГiвСЬКий лiКеРо-ГоРiлЧаНий Завод 

«ЧеРНiГiвСЬКа ГоРiлКа»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЛIКЕРО-ГОРIЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНIГIВСЬКА 
ГОРIЛКА»

2. Код за ЄДРПОУ 31597869
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, вул. Котляревського, 38
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 777-899 777-899
5. Електронна поштова адреса office@vodka.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 31597869.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення 
Повноваження Тимошка Юрiя Миколайовича на посадi голови Нагля-

дової ради припинено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (далі — ЗЗА ) 
вiд 03.04.15 № 15 у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Посадо-
ва особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi зло-
чини не притягалась. На посадi голови Наглядової ради перебував 5 р. 
10 мiс. Вiдсутня згода на розкриття паспортних даних. Володiє акцiями у 
розмiрi 5,5556% статутного капiталу Товариства.

Повноваження Радченка Сергiя Миколайовича на посадi члена Нагля-
дової ради припинено рiшенням ЗЗА вiд 03.04.15 № 15 у зв'язку з 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На 
посадi члена Наглядової ради перебував 5 р. 10 мiс. Вiдсутня згода на 
розкриття паспортних даних. Володiє акцiями у розмiрi 2,7778% статутно-
го капiталу Товариства.

Повноваження Жигуна Григорiя Iвановича на посадi члена Наглядової 
ради припинено рiшенням ЗЗА вiд 03.04.15 № 15 у зв'язку з закiнченням 
строку дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi члена Нагля-
дової ради перебував 5 р. 10 мiс. Вiдсутня згода на розкриття паспортних 
даних. Володiє акцiями у розмiрi 5,5556% статутного капiталу Товариства.

Тимошка Юрiя Миколайовича обрано на посаду члена Наглядової 
ради строком на 3 р. згiдно рiшення ЗЗА вiд 03.04.15 № 15 та обрано голо-
вою Наглядової ради рiшенням Наглядової ради вiд 03.04.15 № 05. По-
садова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась. Вiдсутня згода на розкриття паспортних даних. 
Попереднi посади, якi обiймав за останнi 5 р.: генеральний директор Сум-
ського спиртоб'єднання, генеральний директор ПрАТ «Вторполiмермаш», 
голова Наглядової ради ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА». Володiє 
акцiями у розмiрi 5,5556% статутного капiталу Товариства.

На посаду члена Наглядової ради Радченка Сергiя Миколайовича обрано 
строком на 3 р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.15 № 15. 
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась. Вiдсутня згода на розкриття паспортних даних. 
Попереднi посади, якi обiймав за останнi 5 р.: заступник директора Київської 
фiлiї «Брендбар» ТОВ «Лiта Холдiнг», заступник директора Київської фiлiї 
ТОВ «Лiта Центр», заступник директора фiлiї «Брендбар» ТОВ «Петрус-
Алко», член Наглядової ради ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА». 
Володiє акцiями у розмiрi 2,7778% статутного капiталу Товариства. 

На посаду члена Наглядової ради Жигуна Григорiя Iвановича обрано 
строком на 3р. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.15  
№ 15. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та 
посадовi злочини не притягалась. Вiдсутня згода на розкриття паспортних 
даних. Попереднi посади, якi обiймав за останнi 5 р.: т.в.о. генерального 
директора Чернiгiвського обласного державного об'єднання спиртової та 
лiкеро-горiлчаної промисловостi «Чернiгiвспиртгорiлка», член Наглядової 
ради ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА». Володiє акцiями у розмiрi 
75,6444% статутного капiталу Товариства.

Аникiєнко Iнну Михайлiвну звiльнено з посади головного бухгалтера 
згiдно наказу голови Правлiння вiд 03.04.2015 № 11-к за угодою сторiн. На 
посадi головного бухгалтера перебувала 5,5 р. Посадова особа до 
кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не при-
тягалась. Вiдсутня згода на розкриття паспортних даних. Акцiями Товари-
ства не володiє.

На посаду головного бухгалтера Лисенко Євгенiю Василiвну призна-
чено згiдно наказу голови Правлiння вiд 03.04.15 № 12-К безстроково. По-
садова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi 
злочини не притягалась. Вiдсутня згода на розкриття паспортних даних. 
Акцiями Товариства не володiє. Попереднi посади, якi обiймала за останнi 
5 р.: провiдний економiст ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНIГIВСЬКА ГОРIЛКА».

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

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

Голова Правлiння базалiнський i.в.,  06.04.15 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «КоМПаНІя «д.І.б.»

2. Код за ЄДРПОУ: 22927826
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 35-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-42-03
5. Електронна поштова адреса: dib@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: jscdib.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ii. текст повідомлення

06.04.2015 року емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМ-
ПАНІЯ «Д.І.Б.» отримав від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного това-
риства станом на 03.04.2015 р., в результаті чого емітенту стало відомо про 
виникнення особливої інформації, а саме: відомості про зміну власників ак-
цій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

1. Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою від-
повідальністю «П’ята миля», код ЄДРПОУ 32731598, місцезнаходження: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, став менше 
10 відсотків голосуючих акцій.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 70,7071 % статутного 
капіталу. Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 0,7475 % ста-
тутного капіталу.

2. Розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанії з управління активами «Капітал Груп» (Пайовий 
венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу 
«Новопечерський»), код ЄДРПОУ: 32307531, місцезнаходження: 04080, 
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, код ЄДРІСІ: 233671 становить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни паке-
та акцій становив 0 % статутного капіталу. Розмір частки акціонера після 
зміни пакета акцій становить 69,9596 %.

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

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

Генеральний директор Козлов Олександр Геннадійович, 07.04.2015 р.

товаРиСтво З обМеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «вІейбІ лІЗиНГ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВіЕйБі Лізинг» (код 

ЄДРПОУ — 33880354, місцезнаходження — 04119, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, буд. 27Т, тел. (044) 331-13-11, електронна поштова адреса — 
office@vableasing.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується для розкриття інформації — www.vableasing.com.ua, 
а надалі — Товариство.

Загальними Зборами Учасників Товариства (протокол №3 від 
06.04.2015р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб з 
07.04.2015 року, а саме:

- виключити (відкликати) зі складу членів Наглядової Ради Товари-
ства Полховського Олександра Ігоровича (паспорт СВ № 656370, вида-
ний 11.04.2002р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), 
який перебував членом Наглядової Ради Товариства з 19.01.2015р. 
Часткою в Cтатутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не має;

- обрати Членом Наглядової Ради Товариства Личова Івана Івановича 
(паспорт СО № 310102, виданий 21.12.1999р. Ватутінським РУГУ МВС 
України в м. Києві), обрано на невизначений строк. Попередні місця ро-
боти: радник ліквідатора ТОВ КБ «АРМА»; заступник Голови Правління, 
Член Правління Публічного Акціонерного Товариства «АВТОКРАЗБАНК»; 
помічник-консультант народного депутата України Куровського І.І.; за-
ступник директора департаменту з виведення неплатоспроможного бан-
ку з ринку Публічне Акціонерне Товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІО-
НЕРНИЙ БАНК». Часткою в Статутному капіталі Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Зміни у складі посадових осіб Наглядової ради Товариства пов’язані 
із рішенням Учасника Товариства (Публічного Акціонерного Товариства 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»).

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

Генеральний директор  л.С. Золотарьова
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Украинские фондовые индексы в 
понедельник продолжили вялое снижение

Рынок акций Украины начал торговую неделю сниже-
нием биржевых индексов на фоне невысокой торговой 
активности: индикатор «Украинской биржи» (УБ) в поне-
дельник просел на 0,81% — до 1036,77 пункта, индекс 
ПФТС — на 0,28%, до 423,80 пункта. 

Объем торгов на УБ составил 22,12 млн грн, в том 
числе акциями — 17,3 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 256,2 млн грн, в 
том числе акциями — 0,5 млн грн. Капитализация ценных 
бумаг на бирже понизилась на 0,25% — до 
144,56 млрд грн.

В «индексной корзине» УБ с отрицательной динами-

кой лидировали акции Крюковского вагоностроительно-
го завода (-3,09%), «Укрнафты» (-1,68%), Райффайзен 
Банка Аваль (-1,04%)

Ростом стоимости завершили день только акции Ал-
чевского меткомбината (+1,47%).

Среди акций ПФТС худшая динамика зафиксирована 
по бумагам Укрсоцбанка (-1,7%), Ясиновского коксохи-
мического завода (-1,45%), «Укрнафты» (-1,34%), Енаки-
евского метзавода (-1,1%).

Наиболее сильно подорожали бумаги Харцызского 
трубного завода (+6,95%) и Стахановского вагонострои-
тельного завода (+2,98%).

Варшавская фондовая биржа в понедельник была 
закрыта в связи с празднованием католической Пасхи.

Річна інформація Прат  
за 2014 р.

Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Еко-
сейв». ЄДРПОУ 24121286. 73000 м.Херсон вул.Лугова, 24, 

кв.102-103, тлф 0552325302. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії 
розкрит 06.04.15. Веб-сторінка, на який розміщено РІ:  
ecosave.com.ua.

СПеЦiалiЗоваНе ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«еКоСейв»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський 
завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження — 08132, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон 
(факс) — (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса — vlkz@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.vlkz.com.ua. Вид особливої ін-
формації — відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 03.04.15р., в зв’язку з закінченням 

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

на посаді 3 роки:- Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» 
(код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі — 
51,00005%; — Грищенко Марини Анатоліївни, часткою в статутному капіта-
лі не володіє; — Полуектова Генадія Олексійовича, часткою в статутному 
капіталі не володіє;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Державна 
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє 
часткою в статутному капіталі — 51,00005%; — Грищенко Марина Анатолі-
ївна, часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обіймала 
протягом останніх 5 років — віце-президент ДАХК «Артем»; — Кострицький 
Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не володіє, інші по-
сади, які обіймав протягом останніх 5 років — прокуратура Херсонської обл., 
заступник прокурора області, прокурор області; Генеральна прокуратура 
України, начальник відділу, заступник начальника управління.

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

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

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

директор баєв С.о.,  03.04.15 р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «виШНІвСЬКий ливаРНо-КовалЬСЬКий Завод»

До уваги акціонерів!
ПУблІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва «За-

ПоРІЗЬКий Завод НадПотУЖНиХ тРаНСФоРМа-
тоРІв», місцезнаходження: 69124, Запорізька область, місто Запоріж-
жя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 2, код ЄДРПОУ 
13604509

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі — 
ПАТ «СУПЕР» або «Товариство») повідомляє про внесення змін до по-
рядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) чергових 
(річних) Загальних зборів акціонерів ПАТ «СУПЕР» (надалі — «Збори»), 
що відбудуться о 10:00 год. 23 квітня 2015 року за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури Пат «ЗтР», концертний 
зал та фойє першого поверху), шляхом включення наступних нових пи-
тань:

9) прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених То-
вариством.

Наглядова рада Пат «СУПеР»

Річна інформація  
за 2014 

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«лабоРатоРiя теХНолоГiй беЗПеКи»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Лабораторiя технологiй безпеки», 
31868000, м. Київ , Печерський, 
01103, Кiквiдзе,10-А 044 2886410,

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

06.04.2015

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

www.lstec.com

НОВИНИ

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРСПеЦбУд», місцезнаходження:39623, м.Кременчук, 
вул. Московська,б.6, код за ЄДРПОУ 30566405, (надалі-Товариство) 
повідомляє про доповнення порядку денного загальних зборів акціо-
нерів (оголошення про проведення загальних зборів опубліковано 

23.03.2015р. в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №55(2059), які відбу-
дуться 27.04.2015р. об 11.00 годині за адресою: м.  Кременчук, 
вул. Московська, б.6, зала засідань, наступним питанням: 9.Розгляд 
та прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

Голова Правління  Мордас в.П. 
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индекс сферы услуг СШа iSM Non-
Manufacturing незначительно опустился 

в  марте, совпав с прогнозами
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM 

Non-Manufacturing) в марте 2015 года опустился до 56,5 
пункта с 56,9 пункта в феврале, свидетельствуют данные 
Института управления поставками (ISM).

Значение показателя совпало с прогнозами экспертов, 
опрошенных агентством Bloomberg.

Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетель-
ствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как 
значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении.

В марте объем заказов компаний увеличился на фоне 
укрепления рынка труда, что указывает на то, что рост 
американской экономики может ускориться после сла-
бого первого квартала.

«Американцы чувствуют себя намного увереннее в 
финансовом плане, чем год назад, из-за существенного 
сокращения расходов на топливо», — отметил старший 
экономист Amherst Pierpoint Securities Стивен Стэнли.

Подындекс, показывающий уровень занятости в сфе-
ре услуг США, в марте увеличился до 56,6 пункта с 56,4 
пункта в феврале. Подындекс новых заказов повысился 
с 56,7 пункта до 57,8 пункта

Вместе с тем подындекс предпринимательской актив-
ности упал до 57,5 пункта с 59,4 пункта в феврале.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на осно-
вании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на 
долю которой приходится почти 90% американского ВВП.

Нефть дешевеет после резкого скачка 
накануне, Brent торгуется у $57,58 за баррель

Цены на нефть снижаются во вторник после макси-
мального роста за два месяца накануне на новости о 
повышении Саудовской Аравией расценок на поставки 
топлива в Азию, сообщает агентство Bloomberg.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:41 МСК подешевели на $0,54 
(0,93%) — до $57,58 за баррель. Накануне контракт под-
скочил в цене на $3,17 (5,77%) — до $58,12 за баррель.

Котировка фьючерса на нефть WTI на май на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) опустилась к этому времени на $0,32 (0,61%)  — 
до $51,82 за баррель. В понедельник фьючерс подоро-
жал на $3 (6,11%) — до $52,14 за баррель.

Как объявила саудовская госкомпания Saudi Aramco, 
нефть Arab Light для азиатских покупателей подорожает 
на 30 центов за баррель. Таким образом, в следующем 
месяце цена этой марки будет ниже средней стоимости 
нефти Омана и Дубая на $0,6 за баррель. 

Между тем аналитики Goldman Sachs прогнозируют, 
что цены на нефть останутся низкими в 2015 году на 
фоне непрерывного роста запасов в США. За неделю, 
завершившуюся 27 марта, резервы нефти в Штатах уве-
личились до рекордного за три десятилетия показате-
ля  — 471,4 млн баррелей.

Новый отчет о запасах будет обнародован Минэнерго 
в среду. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают  
увеличения объема хранимой в США нефти в течение 
13-й недели подряд, на 3 млн баррелей.

Сводный PMi еврозоны вырос в марте  
до максимума почти за год

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран 
еврозоны в марте 2015 года увеличился до 54 пунктов, что 
стало максимальным уровнем с апреля прошлого года, с 
53,3 пункта в феврале, свидетельствуют окончательные 
данные исследовательской организации Markit Economics.

Предварительное значение индикатора составляло 
54,1 пункта, аналитики, опрошенные агентством 
Bloomberg, не ожидали изменения оценки.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о 
повышении активности в экономике, ниже этого уров-
ня  — о ее снижении.

В Германии сводный индикатор в марте увеличился 
до 55,4 пункта с 53,8 пункта, во Франции — снизился с 
рекордных 52,2 пункта до 51,5 пункта, в Италии — 
повысился до 52,4 пункта с 51 пункта, в Испании — 
вырос с 56 пунктов до 56,9 пункта.

Индекс активности в сфере услуг еврозоны в марте 
подскочил до 54,2 пункта с 53,7 пункта. Предваритель-
ное значение индикатора составляло 54,3 пункта, 
эксперты не ожидали его изменения.

«Пока непонятно, готова ли еврозона вернуться к ста-
бильному и устойчивому росту экономики, но динамика 
пока является лучшей с 2011 года, — отметил аналитик 
Markit Крис Уильямсон. — Мы ожидаем повышения про-
гнозов роста экономики валютного блока на текущий год».

Ранее Европейский центральный банк улучшил про-
гноз роста ВВП еврозоны на 2015 год с 1% до 1,5%.

Кроме того, сводный индикатор деловой активности в 
Великобритании в марте вырос до 58,8 пункта с 56,7 пунк-
та в феврале.

Рост активности в сфере услуг также ускорился: PMI в 
этом секторе вырос до 58,9 пункта с 56,7 пункта меся-
цем ранее.

доллар СШа стабилен в паре с евро, 
австралийский доллар растет на решении 

Цб не снижать ставку
Доллар США в паре с евро и иеной слабо меняется во 

вторник, тогда как австралийский доллар растет ко всем 
мировым валютам после того, как ЦБ Австралии решил 
сохранить базовую процентную ставку на прежнем уров-
не, сообщает агентство Bloomberg. 

Евро в 9:23 МСК стоил $1,0929 по сравнению с $1,0922 
на конец предыдущей сессии.

Курс доллара США относительно японской валюты 
также стабилен — 119,58 иены против 119,54 иены на 
закрытие предыдущих торгов. Пара евро/иена торгуется 
на уровне 130,68 иены по сравнению со 130,56 иены.

Резервный банк Австралии сохранил базовую про-
центную ставку на рекордно низком уровне в 2,25%. Это 
решение совпало с прогнозами более чем половины 
аналитиков, опрошенных Bloomberg, однако многие ана-
литики и трейдеры рассчитывали на ее дальнейшее 
снижение. 

Австралийский доллар дорожает к основным мировым 
валютам более чем на 1,2%.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН
13

16. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 4
17. ПАТ ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 7
18. ПРАТ ЕКОСЕЙВ 26
19. ПАТ ЕЛІЯ 20
20. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
10

21. ПРАТ ЕРЛАН 23
22. ПАТ ЕСМА 14
23. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 

«ПОЛІСЬКСІЛЬБУД»
7

24. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 23
25. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 

АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ
14

26. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ

26

27. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 6
28. ПРАТ ІРІДА 23
29. ПАТ ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 16
30. ПАТ ІСКРА 10
31. ПРАТ КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ 6
32. ПАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 12
33. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
10

34. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 11
35. ПРАТ КОМПАНІЯ «Д.І.Б.» 25
36. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
7

37. ПРАТ ЛАБОРАТОРІЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПЕКИ 26
38. ПРАТ ЛАХТІ 13
39. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 22
40. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 12
41. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 21
42. ТОВ НАВІУМ 11
43. ВАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ

11

44. ПАТ НВО РАССВЕТ-ЕНЕРГО 13
45. ПРАТ НОВАГАЗ 19
46. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
24

47. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

19

48. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«ХОЛОДМАШ»

23

49. ПРАТ РОДОС 22
50. ДП САВСЕРВІС КАРПАТИ 13
51. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 8
52. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 19
53. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 9
54. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 22
55. ПАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 9
56. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ 12
57. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 17
58. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 17
59. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 17
60. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 18
61. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 18
62. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 5
63. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 26
64. ПАТ УКРФАРМА 5
65. ТОВ ФБЦ «СОЗИДАТЕЛЬ» 21
66. ПАТ ФІРМА КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 16
67. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ 

ЗАВОД
16

68. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 
ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»

25

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15062
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
07.04.2015 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


