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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

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ват «БереЗанСЬКий 
КомБІКормовий Завод» (07541, Київська обл., 
м. Березань, вул. Маяковського, 12, код за ЄДРПОУ: 
04529944), загальна сума випуску акцій — 944 680,00 грн, 
номінальна вартість акцій — 0,25 грн, кількість простих 
іменних акцій — 3 778 720 штук. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій у бездокументарній формі існування 
№125/10/1/02, дата реєстрації: 15 квітня 2002 року, дата 
видачі: 02 квітня 2015 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 № 2484, пункту 5 
Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, відповідно до наданих документів ви-
дано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних 
акцій ват «БереЗанСЬКий КомБІКормовий За-
вод» (07541, Київська обл., м. Березань, вул. Маяков-
ського, 12, код за ЄДРПОУ: 04529944) у зв’язку з забез-
печенням існування іменних цінних паперів у 

бездо кументарній формі — розпорядження № 29-цд-ЗС 
від 2 квітня 2015 року.

нКцпфр зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№ 2484, та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та 
відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців (внесено запис про 
судове рішення Господарського суду Рівненської області від 
17.06.2014 року у справі № 9/83 про визнання юридичної 
особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури 
ват «рівненський завод тракторних агрегатів» (код за 
ЄДРПОУ: 00235884, 33021, Рівненська область, м. Рівне-21), 
що отриманий від Державного реєстратора юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Львів-
ського міського управління юстиції Вауліної О.Б. Зупинено 
обіг акцій ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів» — 
розпорядження № 28-Кф-З від 3 квітня 2015 року.

03.04.2015 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.
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пуБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«уКртелеКом»

повІдомлення
про виникнення особливої інформації 

повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство 
 «Укртелеком»
Ідентифікаційний код за Єдрпоу
емітента :  21560766
місцезнаходження емітента:  01601, м. Київ, 
 бульв. Т. Шевченка, 18
міжміський код, телефон та 
факс емітента:  (044) 246-58-76 (044) 246-43-78
електронна поштова адреса 
емітента:  ovelichko@ukrtelecom.ua
веб-сайт емітента:  http:/ /www.ukrtelecom.ua/about/

zvitnist
вид особливої інформації:  Інформація про факти
 лістингу/делістингу цінних паперів 
 на фондовій біржі

текст повідомлення: 
Листом від 01.04.2015р. № 0220 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідо-

мило щодо вчинення наступних дій з цінними паперами ПАТ «Укртеле-
ком»:

01.04.2015р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення 
(№150401/00002 від 01.04.2015р.) про переведення облігацій ПАТ «Укрте-
леком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу 
до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Підставою є неви-
конання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповід-
ність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 
2-го рівня лістингу. Рішення набуває чинності з 02.04.2015р.

Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії U (ISIN 
UA4000179410). Кожна облігація номінальною вартістю — 50 000,00 грн. 
Форма існування — бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 
03.02.2014р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 
кількості — 6 000 шт., загальною номінальною вартістю — 300 000 000,00 грн., 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії U — № 17/2/2014.

Продовжують знаходитись у лістингу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» на-
ступні цінні папери:

Акції прості, іменні (ISIN UA4000137244). Кожна акція номінальною 
вартістю — 0,25 грн. Форма існування — бездокументарна. Випуск акцій 
зареєстровано 22.12.2000р. Державною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку у кількості 18 726 248 000 шт., загальною номінальною вар-
тістю — 4 681 562 000,00 грн. Права власників акцій згідно зі Статутом 
ПАТ «Укртелеком».

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

директор пат «укртелеком»  Ю.п. Курмаз
02.04.2015 

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «артемІвСЬКе племпІдприЄм-
Ство»

2. Код за ЄДРПОУ: 00694304
3. Місцезнаходження: 84558, донецька область, артемівський ра-

йон, c. Кліщіївка, вул. Бахмутська, буд. 22 
4. Міжміський код, телефон та факс: 095 466 86 39
5. Електронна поштова адреса: artplem@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: artplem.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Річними загальним зборами акціонерів ПрАТ«Артемівське племпідпри-

ємство» 03.04.2015р. прийнято рішення (протокол №1 від 03.04.2015р.) 
про припинення повноважень Ревізора Пантюхова Володимира Пилипо-
вича (паспорт: серія ВВ номер 878544 виданий Артемівським РВ УМВС 
України в Донецькій області 20.10.1999р.), у зв’язку із закінченням строку 
дії повноважень. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Посадова 
особа Пантюхов В.П. часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Розмір пакету акцій емітента, який належить посадовій особі — 0 штук. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Річними загальним зборами акціонерів ПрАТ«Артемівське племпідпри-
ємство» 03.04.2015р. прийнято рішення (протокол №1 від 03.04.2015р.) 
про обрання Ревізором товариства Пантюхова Володимира Пилиповича 
(паспорт: серія ВВ номер 878544 виданий Артемівським РВ УМВС України 
в Донецькій області 20.10.1999р.) строком на 4 (чотири) роки згідно Стату-
ту. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: 
вальщик, слюсар. Посадова особа Пантюхов В.П. часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій емітента, який належить 
призначеній посадовій особі — 0 штук. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

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

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

директор _________ 
(підпис)

в.в.Спіцин
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.04.2015р. (дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБIНАТ 
ХЛIБОПРОДУКТIВ»

2. Код за ЄДРПОУ 00952344
3. Місцезнаходження 75822, смт. Мирне Каланчацького 

району, Херсонської областi, 
Елеваторна, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0553039177; 0553039177

5. Електронна поштова адреса 00952344@privateinvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.kkhp.pat.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБIНАТ 

ХЛIБОПРОДУКТIВ» (надалi- Товариство) повiдомляє, що 01.04.2015 року 
на пiдставi Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове 
повiдомлення про проведення загальних зборiв, наданого «ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРА-
ЇНИ», стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, у зв’язку з чим пакет власника акцiй збiльшився, 
але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акц iй: частка голосуючих 
(простих) акцiй акцiонера — ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАКФА» з мiсцезнаходженням: Росiйська Федерацiя, 456513, 
Челябiнська обл., Сосновський р-н, селище Рощино, до змiни пакета акцiй 
складала 12,80275 % до загальної кiлькостi голосуючих акцiй (2167044 
штук простих iменних акцiй), пiсля змiни пакета акцiй- склала 22,8456% до 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй (3866944 штук простих iменних акцiй).

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

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

2. Найменування посади Кузьмина вiра миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.04.2015
(дата)

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво «КаланчацЬКий КомБIнат ХлIБопродуКтIв»
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рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «ГотелЬ 
«СалЮт», 22950541 м. Київ , 
Печерський, 01010, м.Київ, вул. Iвана 
Мазепи, 11-Б 044-494-14-00,

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

02.04.2015

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

salute.mbr.kiev.ua

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво по ГаЗо-
поСтачаннЮ та ГаЗифІКацІї «луБниГаЗ» 

(код Єдрпоу 05524713, місцезнаходження 37500 полтавська обл., 
м.  лубни, вул. л.толстого, 87)

повідомляє, що, відповідно до пропозиції акціонера, який є власником 
більше 5% акцій ПАТ «Лубнигаз», до порядку денного загальних зборів акціо-
нерів товариства, які відбудуться 21 квітня 2015р. о 13 00 годині за адресою: 
37500 полтавська обл., м. лубни, вул. л.толстого, буд. 87, 2-й поверх, 
кабінет генерального директора товариства, внесено додаткові питання: 

11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
товариства.

12. Про обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Голо-
вою та членами Наглядової ради.

Телефон для довідок: (05361) 76859
Генеральний директор  Бородін С.ф. 

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

нерухомістю) пат Компанія «ельба» 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ Компанiя «Ельба»
2. Код за ЄДРПОУ 31826636
3. Місцезнаходження: 08600, м. Василькiв, вул. Володимирська, 22
4. Міжміський код та телефон, факс 0444675310, 0444676310
5. Електронна поштова адреса: elenazai@arktika.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткова використовується 

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

осіб емітента
II. текст повідомлення 

Генеральним директором ПАТ Компанiя «Ельба» на пiдставi заяви про 
звiльнення за власним бажанням прийнято рiшення про звiльнення з посади 
головного бухгалтера ПАТ Компанiя «Ельба» Сопiженко Наталiї Аркадiївни з 
31.03.2015 року, про що складено наказ № 3-з вiд 31.03.2015 року.

Паспортні дані Сопiженко Наталiї Аркадiївни — паспорт серiї СК 262548, 
виданий Сквирським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 30 липня 
1996 року.

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ Компанiя «Ельба», розмiр 
пакета акцiй емiтента, що належить Сопiженко Н.А.- 0 грн. 

Сопiженко Н.А. перебувала на посаді головного бухгалтера ПАТ Компанiя 
«Ельба» 2 роки та 8 мiсяцiв.

На посаду головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не при-
значено.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор 
пат Компанія «ельба»  К.о. вагін 

31.03.2015 р

пат КомпанІя «елЬБа»

Повідомлення про проведення загальних зборів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нафтопол уКраїна», 

далі –товариство, 
(код за ЄДРПОУ 31398633)

місцезнаходження: 43023 м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1
повідомляє, що «30» квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори 

акціонерів Товариства (далі – Збори) за адресою: 01133 м. Київ, бул. лесі 
українки, буд. 34, 4-й поверх (конференц-зал).

Початок зборів о 09.00 . Реєстрація учасників зборів буде проводитись 
з 08.30 до 08.45 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Право на участь у загальних зборах мають акціонери, внесені до пере-
ліку акціонерів, складеного на «24» квітня 2015 року за станом на 24-00  го-
дину. 

перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Голови Зборів.
3. Про обрання Секретаря Зборів. 
4. Про затвердження Регламенту Зборів. 
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради 

за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління стосов-

но фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків Ревізо-

ра стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товари-

ства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів 

та їх попереднє схвалення.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства 
 (тис.грн.)

найменування показника період
2013 рік 2014 рік

Усього активів 4 405,6 4 487,5

Основні засоби 214,4 209,2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 431,6 431,6
Сумарна дебіторська заборгованість 198,6 74,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 4,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -562,2 -561,4
Власний капітал
Статутний капітал 4 500,0 4 500,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 467,8 548,9
Чистий прибуток (збиток) 4,7 0,8
Середньорічна кількість акцій, шт. 45000 45000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду, шт.

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом звітного 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду, 
осіб

1 1

До дати проведення Зборів акціонери Товариства можуть ознайоми-
тись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань поряд-
ку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні з 09 год. до 18 год. у приймальні голови правління. Матеріали нада-
ються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту 
протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного за-
питу. В день проведення Зборів матеріали надаються учаснику Зборів 
для ознайомлення в місці проведення зборів без попереднього письмово-
го запиту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – голова правління Товариства Шварцман Віталій 
Дмитрович.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до чинного законодавства, представникам 
акціонерів-юридичних осіб, що діють без довіреності, - паспорт та докумен-
ти, що підтверджують повноваження.

Довідки за тел.: (033) 277-08-33 Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.
Голова правління         ______             В.Д. Шварцман
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 25.03.2015
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рІчна ІнформацІя за 2014 рік
емітента цінних паперів

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

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Полтавтрансбуд-Iнвест», 34204771, Україна Полтав-
ська обл. 36022 Полтава вул. Старий Подiл, буд. 4., (0532) 60-28-54

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2015

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ptb_invest.emitents.net.ua

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АФ «УКРАЇН-
СЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ», 33620564

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденти товариством не виплачуються.

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 78568 79767
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

2 4

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 78471 77183
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 25
Власний капітал -14718 -12415
Статутний капітал 1228 1228
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-15946 -13643

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

65000 65000

Поточні зобов'язання і забезпечення 28286 27182
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 статутно-
го капіталу

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

товариСтво З оБмеженоЮ вIдповIдалЬнIСтЮ 
«полтавтранСБуд-IнвеСт»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

пат «апеКС-БанК»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство "АПЕКС-БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, м.Київ, 

вул. Печерська, буд.2/16
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-61-84 (044) 224-61-84
5. Електронна поштова адреса apeks@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.apeksbank.com.ua/content/
view/41/70/lang,uk/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-

БАНК» вiд 01.04.2015 (Рiшення №1 єдиного акцiонера, що одноосiбно 
здiйснює повноваження Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПЕКС-БАНК») вiдбулися змiни 
складу посадових осiб ПАТ «АПЕКС-БАНК», прийнято рiшення: з 
07 квiтня 2015 року збiльшити кiлькiсть членiв спостережної ради Бан-
ку (надалi — Спостережна рада) до 5 (п’яти) осiб та додатково обрати 
членами Спостережної ради Лєсового Тараса Валентиновича та Ша-
банова Сергiя Євгеновича.

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з 
членами Спостережної ради, а саме: Лєсовим Тарасом Валентинови-
чем та Шабановим Сергiєм Євгеновичем. З 07 квiтня 2015 року уклас-
ти з членами Спостережної ради, а саме: Лєсовим Тарасом Валенти-
новичем та Шабановим Сергiєм Євгеновичем цивiльно-правовi 

договори. Уповноважити Голову Правлiння Банку Кириллову А.В. на 
укладання зазначених цивiльно-правових договорiв з членами Спо-
стережної ради. 

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб 
емiтента: Рiшення №1 єдиного акцiонера, що одноосiбно здiйснює по-
вноваження Загальних зборiв ПАТ «АПЕКС-БАНК.

Лєсовий Тарас Валентинович — обрано Членом Спостережної 
ради, дозвiл на розкриття паспортних даних не надав; часткою в ста-
тутному капiталi ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володiє; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено посадову особу визначено Статутом ПАТ «АПЕКС-БАНК». 
Лєсовий Т.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
02.12.2010  — 27.05.2011 Радник Голови Правлiння з питань розвитку 
мiжбанкiвського бiзнесу ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»; 
30.05.2011- 26.12.2014 Директор казначейства ПАТ АБ «УКРГАЗ-
БАНК»; 03.03.2015 радник Голови Спостережної ради ПАТ «АПЕКС-
БАНК». Лєсовий Тарас Валентинович акцiями ПАТ «АПЕКС-БАНК» не 
володiє.

Шабанов Сергiй Євгенович — обрано Членом Спостережної ради, 
дозвiл на розкриття паспортних даних не надав; часткою в статутному 
капiталi ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає; Строк, на який призначено по-
садову особу визначено Статутом ПАТ «АПЕКС-БАНК». Шабанов С.Є. 
протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 19.08.2008 — 18.04.2014 
начальник Управлiння дiлiнгу, директор Департаменту казначейства 
ПАТ КБ « ПIВДЕНКОМБАНК»; 21.05.2014 радник Голови Спостережної 
ради ПАТ «АПЕКС-БАНК». Шабанов Сергiй Євгенович акцiями 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» не володiє.

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 Кириллова алла вiкторiвна

Голова правлiння (підпис) 03.04.2015

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво “апеКС-БанК”
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Будінженермережа-2» 

2. Код за ЄДРПОУ: 04013376
3. Місцезнаходження: 03680 Київ пр-т Вiдрадний, 107
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444589450 0444589450
5. Електронна поштова адреса: bim2_zat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 04013376.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою ра-

дою товариства 01.04.2015 р. Припинення повноважень посадових 
осіб виконано на підставі закінчення терміну повноважень.

Посадова особа Павлюк Володимир Трохимович (паспорт: серія 
СН номер 642105 виданий 23.12.1997 р. Подiльським РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi), яка займала посаду Голова Правління, припини-
ла повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
81,05%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 35801,5 грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 4,5 роки

Посадова особа Грабаровський Вiктор Дмитрович (паспорт: се-
рія СН номер 890849 виданий 20.08.1998 р. Ленiнградським РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi), яка займала посаду Член Правління, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 4,5 роки

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою товариства 
01.04.2015 р. Обрання посадових осіб виконано на підставі рішення 
Наглядової ради товариства. 

Павлюк Володимир Трохимович (паспорт: серія СН номер 642105 
виданий 23.12.1997 р. Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) 
обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 81,05%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
35801,5 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління 
ПрАТ «Будінженермережа-2». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 20458 акцій.

Грабаровський Вiктор Дмитрович (паспорт: серія СН номер 
890849 виданий 20.08.1998 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: Член правління 
ПрАТ  «Будінженермережа-2». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. 

Морозова Людмила Володимирiвна (паспорт: серія СО номер 
241109 виданий 19.10.1999 р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер 
ПрАТ «Будінженермережа-2». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Посадова особа займає посаду головного 
бухгалтера ПрАТ «Будінженермережа-2».

Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немають.

III. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

2. Голова правлiння  павлюк володимир трохимович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БудІнженермережа-2» 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВIС»
2. Код за ЄДРПОУ 00703167
3. Місцезнаходження 38782, Полтавська обл., Полтав-

ський р-н, с. Горбанiвка, вул. Миру, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0532) 633344 (0532) 633344

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

http://poltavaplemservis.pl.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб.

II. текст повідомлення
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» (надалі — емітент) повідомляє, що 
-  за рішенням Загальних зборів акціонерів емітента від 02.04.2015 року, 

оформленого Протоколом №1 від 02.04.2015 року Загальних зборів акціо-
нерів емітента, внесено зміни до складу посадових осіб емітента, а саме:

у зв’язку із надходження заяви про звільнення за власним бажанням 
припинено повноваження посадової особи Голови правління емітента: 
Громадянина України Іванченко Миколи Івановича (паспорт КО 691751, ви-
даний Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 29.01.2007р.). 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства. Звiльнена особа перебувала на посадi з 30 жовтня 2013 року 
відповідно до Протоколу № 2 від 30 жовтня 2013 року Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

на виконання вимог чинного законодавства обрано посадову особу 
Голову правління емітента: Громадянина України Грабко Валентина 
Анатолійовича (паспорт КН 354218, виданий Полтавським РВ УМВС Украї-
ни в Полтавській обл. 17.05.2005р.). Посадова особа не володiє часткою в 

статутному капiталi емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Cтрок, на який призначено 
особу — 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років — ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС», головний лікар ветеринарної 
медицини. 

-  за рішенням Наглядової ради емітента від 02.04.2015 року, оформле-
ного Протоколом №б/н від 02.04.2015 року Наглядової ради емітента, вне-
сено зміни до складу посадових осіб емітента, а саме:

у зв’язку із надходження заяви про звільнення за власним бажанням 
припинено повноваження посадової особи члена правління емітента: 
Громадянки України Яцик Тетяни Петрівни (паспорт КО 000085, виданий 
Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл. 26.11.1999р.). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiни у персональному 
складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства. 
Звiльнена особа перебувала на посадi з 30 жовтня 2013 року відповідно до 
Протоколу № 2 від 30 жовтня 2013 року Загальних зборів акціонерів Това-
риства. 

на виконання вимог чинного законодавства обрано посадову особу 
члена правління емітента: Громадянку України Коваленко Людмилу Ми-
колаївну (паспорт КО 630677, виданий Великобагачанським РВ УМВС 
України в Полтавській обл. 26.03.2007р.). Посадова особа не володiє част-
кою в статутному капiталi емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi вимогами чинного законодавства. Cтрок, на який призначено 
особу — 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 
п’яти років — ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС», провідний зоотехнік з оцінки 
бугаїв за якістю нащадків. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 
2. Найменування посади _________

(підпис)
Грабко валентин анатолійович 
(ініціали та прізвище керівника)

 Голова правління М. П. 03.04.2015 р.
(дата)

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво «полтаваплемСервIС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 6 квітня 2015 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Рiвненська кондитерська фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ 00382214
3. Місцезнаходження 33001, м. Рiвне, вул. Хмiльна 30 
4. Міжміський код, телефон та факс (0362)224367 (0362)224367
5. Електронна поштова адреса rkf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://00382214.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
30.03.2015 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, в зв’язку з вибут-

тям члена Наглядової ради, обраної шляхом кумулятивного голосування, 
згiдно п.10.3.1. Статуту припинено повноваження — Голова Наглядової 
ради Ключка Оксана Вiкторiвна. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Розмiр частки в статутному капiталi: 0. На посадi перебувала 
3  роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2015 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, в зв’язку з вибут-
тям члена Наглядової ради, обраної шляхом кумулятивного голосування, 
згiдно п.10.3.1. Статуту припинено повноваження — член Наглядової ради 
Кацалап Юрiй Васильович. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Розмiр частки в статутному капiталi: 0. На посадi перебував 1 рiк. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, в зв’язку з вибуттям 
члена Наглядової ради, обраної шляхом кумулятивного голосування, 
згiдно п.10.3.1. Статуту припинено повноваження — член Наглядової ради 
Семенюк Iгор Петрович. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Розмiр частки в статутному капiталi: 0.1326.На посадi перебував 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, в зв’язку з вибуттям 
члена Наглядової ради, обраної шляхом кумулятивного голосування, 
згiдно п. 10.3.1. Статуту припинено повноваження — член Наглядової ради 
Шевчук Тамара Миколаївна. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Розмiр частки в статутному капiталi: 0. На посадi перебувала 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2015р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, в зв’язку з вибуттям 
члена Наглядової ради, обраної шляхом кумулятивного голосування, 
згiдно п. 10.3.1. Статуту припинено повноваження — член Наглядової ради 
Висоцька Тетяна Анатолiївна. Згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано. Розмiр частки в статутному капiталi: 67.9596. На посадi перебувала 
3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

30.03.2015р. обрано — Член наглядової ради Ключка Оксана Вiкторiвна. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутно-
му капiталi:0. Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.03.2015  року 

згiдно п.9.2.2.16 Статуту строком на 3 роки до 30.03.2018 р. Непогашеної 
судимостi за посадовi або корисливi злочини не має.Попереднi посади 
протягом 5 рокiв: головний економiст ДПФ «Екотехнiка-М»;начальник 
виробничо-технологiчного вiддiлу ДПФ «Екотехнiка-М»; Голова Наглядової 
ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».

30.03.2015р. обрано — Член Наглядової ради Семенюк Iгор Петрович. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в статутно-
му капiталi: 0.1326. Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
30.03.2015 року згiдно п.9.2.2.16 Статуту строком на 3 роки до 30.03.2018р. 
Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. 
Попереднi посади протягом 5 рокiв:директор ТОВ «Магур»; член Наглядо-
вої ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».

30.03.2015р. обрано — член Наглядової ради Яковенко Оксана 
Володимирiвна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр 
частки в статутному капiталi:0. Обрано рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв 30.03.2015 року згiдно п.9.2.2.16 Статуту строком на 3 роки до 
30.03.2018р. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не 
має. Попереднi посади протягом 5 рокiв: начальник вiддiлу по роботi з VIP-
клiєнтами ДПФ «Екотехнiка-М»

30.03.2015р. обрано — член Наглядової ради Висоцька Тетяна 
Анатолiївна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр част-
ки в статутному капiталi: 67.9596. Обрано рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв 30.03.2015 року згiдно п.9.2.2.16 Статуту строком на 3 роки до 
30.03.2018р. Непогашеної судимостi за посадовi або корисливi злочини не 
має. Попереднi посади протягом 5 рокiв:консультант ДПФ «Екотехнiка-М»; 
голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ»Рiвненська кондитерська фабрика», член На-
глядової ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».

30.03.2015р. обрано — член Наглядової ради Кацалап Юрiй Васильо-
вич. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi: 0. Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.03.2015 
року згiдно п.9.2.2.16 Статуту строком на 3 роки до 30.03.2018р. Непогаше-
ної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. Попереднi посади 
протягом 5 рокiв: заступник директора з розвитку ДПФ «Екотехнiка-М»; член 
Наглядової ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика»

30.03.2015р. обрано — Голова Наглядової ради Ключка Оксана 
Вiкторiвна. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр частки 
в статутному капiталi:0. Обрано рiшенням Наглядової ради 30.03.2015 
року згiдно п.10.3.9 Статуту строком на 3 роки до 30.03.2018р. Непогаше-
ної судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. Попереднi посади 
протягом 5 рокiв: головний економiст ДПФ «Екотехнiка-М»; начальник 
виробничо-технологiчного вiддiлу ДПФ «Екотехнiка-М»; Голова Наглядової 
ради ПАТ «Рiвненська кондитерська фабрика».

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 петрук валентина тихонiвна
Голова дирекцiї (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2015
(дата)

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво «рIвненСЬКа КондитерСЬКа фаБриКа»

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво 
«ЗапорIЗЬКий Завод надпотужниХ 

транСформаторIв»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв» 

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, м.Запорiжжя, 

вул.Випробувачiв,2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-93 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса office@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zst.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02 квiтня 2015 року, протокол 

№ 02/04_15, припинено повноваження Генерального директора ПАТ «Су-
пер» Гостiщева Олександра Васильовича (паспорт: серiя СВ №003520, ви-

даний Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 25.05.1999р.) за 
його власним бажанням. Посаду Генерального директора ПАТ «Супер» 
Гостiщев О.В. обiймав з 16.04.2010р. по 09.04.2015р. Акцiями ПАТ «Супер» 
Гостiщев О.В. не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини Гостiщев О.В. не має. 

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02 квiтня 2015 року, протокол 
№  02/04_15, призначено Тимчасово виконуючим обов’язки Генерального 
директора ПАТ «Супер» Ковальчук Валентину Борисiвну (паспорт: серiя 
СА №796100, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 
14.07.1998р.) у зв’язку iз звiльненням попереднього Генерального директо-
ра. Тимчасово виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «Су-
пер» Ковальчук В.Б. призначено з 10.04.2015р. на невизначений термiн. 
Акцiями ПАТ «Супер» Ковальчук В.Б. не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Ковальчук В.Б. не має. До призначення на 
посаду Виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «Супер» Ко-
вальчук В.Б. займала наступнi посади у ПАТ «Супер»: заступник директора 
з виробництва — начальник виробничо-диспетчерського управлiння; на-
чальник виробничо — диспетчерського управлiння.

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 Гостiщев олександр васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2015
(дата)
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 507, 01354088, 
ВУЛ. ПАВЛIЧЕНКО, 29А, М.БIЛА ЦЕРКВА, 
Бiлоцеркiвський, Київська область, 09100, 
Україна, (04563) 5-31-33

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

03.04.2015

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

spmk.com.ua

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

ТОВ АФ «Украудит ХХІ — Київщина»., 
30160928

5. Інформація 
про загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
17.04.2014 року. Кворум зборів: 61,2% до загальної кіль-
кості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 
1.Обрання голови та секретаря зборів та членів лічильної 
комісії; 
2.Звіт правління про результати діяльності Товариства за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту. 
3.Звiт Наглядової ради товариства про пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2013р та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.
4.Звіт ревізійної комісії про підсумки фінансової діяльності 
товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту.
5.Затвердження річного звіту, результатів діяльності та ба-
лансу Товариства за 2013 рік та напрямків діяльності То-
вариства на 2014 рік.
6.Затвердження розподілу прибутку абопокриття збитків 
товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених 
Законом.
7. Відкликання голови та членів правління товариства.
8. Обрання голови та членів Правління товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: пропозицiї до перелiку питань не подавалися.

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ за-
гальних зборiв: не iнiцiювалися
Результати розгляду питань порядку денного: вiдображенi 
в протоколi загальних зборiв акцiонерiв №1/14 вiд 
17.04.2014р.
Затверджені звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ре-
візійної комісії, річний звіт за 2013 рік та напрямки діяль-
ності на 2014 рік.
У зі збитками 373 000 грн. прийняте рішення дивіденди не 
виплачувати.
У зв’язку з закінченням строку повноважень правління АТ 
30 квітня 2014 відкликано голову та членів Правління То-
вариства.
Обрання голови та членів Правління Товариства — вирі-
шено залишити головою Правління Шишкова В.С. на тер-
мін до 17 березня 2019 року.
Членів правління залишити в наступному складі:
Члени правління: Волошин М.П, Безкровна Т.В., Вер-
зун  В.І., Діхтяр Т.В.

6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів не 
приймалось. Дивіденди не виплачувались.

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

звітний попередній
Усього активів 418 526
Основні засоби (за залишковою вартістю) 61 162
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 45 54
Сумарна дебіторська заборгованість 60 268
Грошові кошти та їх еквіваленти 54 19
Власний капітал -595 59
Статутний капітал 141 141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -736 -82
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 10 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1003 467
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.) 565744 565744
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

пуБлІчне аКцIонерне товариСтво СпецIалIЗована переСувна меХанIЗована Колона 507

відомості  
про зміну власників акцій,  

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента 
повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Салон мод»
організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код Єдрпоу емітента: 03056739
місцезнаходження емітента: 40030, м. Суми, вул. Горького, 26. 
телефон/факс (0542) 22-00-58, 22-71-51
електронна поштова адреса: calon2009@yandex.ua
вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

текст повідомлення
Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах складеного ПАТ «Національний депозитарій України» 

станом на 27.03.2015 р. та отриманого емітентом 02.04.2015 р. стали-
ся наступні зміни:

- «фізична особа» якій належали 57 штук простих іменних акцій, що 
становить 0,0871% від загальної кількості голосуючих акцій, стала 
власником 62653 штук простих іменних акцій, що становить 95,7119% 
від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товари-
ства (була частка 0,0871% стала 95,7119%);

- в переліку відсутня «фізична особа» якій належали 62596 штук 
простих іменних акцій, що становило 95,6248% від загальної кількості 
голосуючих акцій (була частка 95,6248 % стала 0%).

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

в.о. директора  Хоменко вікторія вікторівна.

приватне аКцІонерне товариСтво «Салон мод»

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОШПОН-СМИГА» (код 
ЄДРПОУ 30981499) повідомляє про доповнення порядку денного річ-
них (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
17.04.2015  року о 14 год. за адресою: 35680, рівненська обл., ду-
бенський р-н, смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення 
прат «ЄвроШпон-СмиГа», кабінет директора, (оголошення про 

проведення загальних зборів опубліковано 13.03.2015 року в бюлетені 
«Відомості НКЦПФР» № 49(2053)) наступним питанням: 

7. Про надання Директору повноважень для здійснення значних 
правочинів на 2015 рік.

директор прат «ЄвроШпон-СмиГа»  а.С. Ковбасюк

приватне аКцІонерне товариСтво
«ЄвроШпон-СмиГа» 
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ"
Річна інформація емітента цінних паперів 

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

ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТО-
БУСНИХ СТАНЦIЙ", 03113549, 49038, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-
петровськ, вул. Курчатова, буд.10, тел. (0562) 31-41-24.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 02.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ауди-
торська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт", 24600006.

5. Інформація про загальні збори - Протягом звітного періоду за-
гальні та позачергові збори не проводилися у зв'язку із скрутним фінансо-
вим становищем та нестабільною ситуацією в країні.

6. Інформація про дивіденди - Протягом 2014 року Товариство диві-
денди не виплачувало.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис.грн.)

До уваги акціонерів  

ПАТ "ДНІПРОВАЖМАШ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАЖМАШ"  повідом-

ляє про доповнення порядку денного  річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 17 квітня 2015 р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, 3, Лекційний зал (оголошення
опубліковане 16.03.2015 року у № 50 (2054) газети "Відомості НКЦПФР")
додатковим питанням, що виноситься на голосування:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся протягом року.

Телефон для довідок: (056) 713-21-37, (056) 770-49-48

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОЛІПЛАСТ"!
(ідентифікаційний код 24424934)

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛІПЛАСТ" повідомляє про внесення змін до порядку денного річних
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2015
року, за вимогою акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше від-
сотків простих акцій, шляхом включення нових питань до порядку денно-
го загальних зборів, а саме:

9.  Про виступ Товариства майновим поручителем за ТОВ "Гетьман-Аг-
ро" та надання майна в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" або АО "Ук-
рексімбанк" ( при прийнятті одним із банків позитивного рішення щодо на-
дання кредитування ТОВ "Гетьман-Агро").

10. Про затвердження  наступного переліку майна для передачі в зас-
таву:

- Борона Agroland Б40 #05 (виробник -Німеччина, 2014 р.в.)
- Борона Great Plains 3326 DH #GP-A 1734P(виробник - Німеччина,

2014 р.в.)
-Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RCDP082367;

2014 р.в.
- Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RJDP081623;

2014 р.в. 
Генеральний директор Ставицький В.І. Телефон для довідок (056)

371-52-26.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БАГIН-ЦЕНТР"

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

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публіч-
не (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних то-

вариств, 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
ТОВАРИСТВО "БАГIН-ЦЕНТР", 01558164, 49125, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Громадянської вiйни, буд.11, тел. (056)
724-53-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 30.03.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - emitent-pages.com.ua/01558164.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" (далі - Товариство)

повідомляє, що 02.04.2015р. від депозитарію ПАТ "Національний депози-
тарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій То-
вариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифіко-
ваний венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форвард" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) стано-
вив 0,6936% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард"  ста-
новить 10,9869% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М.03.04.2015 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 180553 151357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 153593 139441
Довгострокові фінансові інвестиції 3076 3076
Запаси 38 363
Сумарна дебіторська заборгованість 22174 7206
Грошові кошти та їх еквіваленти 1173 1259
Власний капітал 153287 130491
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1718 -4610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 27266 20866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,04338 -0,08195

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.) 0,04338 -0,08195

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000000 40000000

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



№65, 6 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №65, 6 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10



№65, 6 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

11

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента вIдКрите аКцIонерне 
товариСтво «КороС-
тиШIвСЬКе ХлIБо прий-
малЬне пIдприЄмСтво»

2. Код за ЄДРПОУ 00953958
3. Місцезнаходження 12505 Житомирська область, м. Ко рос-

тишiв вул. Р. Люксембург, буд.97
4. Міжміський код, телефон та факс (04130) 4-36-09 (04130) 4-36-09
5. Електронна поштова адреса khpp@emitents.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.korhpp.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів (Протокол проведення загальних зборів 

акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) 31 березня 2015 року прийнято рішення про 
припинені повноваження голови Ревізійної комісії Осiпова Олексiя Вiкторовича 
з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства як приватного 
акціонерного товариства. Осіпов О.В. володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0,00015%. На даній посаді перебував з 05.06.2007 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Замість звільненої осо-
би на посаду голови Ревізійної комісії нікого не призначено в зв’язку з тим, що 
за новою редакцією Статуту створення Ревізійної комісії в Товаристві не пе-
редбачено. Рішенням загальних зборів акціонерів від 31 березня 2015 року 
(Протокол проведення загальних зборів акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) об-
рано Ревізором Товариства Остапенко Надію Олексіївну строком з дати дер-
жавної реєстрації нової редакції Статуту Товариства як приватного акціонер-
ного товариства на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0,32179%. Інших посад протягом останніх 5 років не обіймала. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних 
зборів акціонерів від 31 березня 2015 року (Протокол проведення загальних 
зборів акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) припинені повноваження голови На-
глядової ради Луцака Олексiя Iгоревича в зв’язку з обранням загальними збо-
рами акціонерів членів Наглядової ради на новий термін. На даній посаді пе-
ребував з 05.06.2007 р. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 31 березня 2015 року (Протокол проведення 
загальних зборів акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) припинені повноваження 
члена Наглядової ради Тичини Олександра Володимировича в зв’язку з об-
ранням загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради на новий тер-
мін. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,00015%. На 
даній посаді перебував з 05.06.2007. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів від 31 березня 
2015 року (Протокол проведення загальних зборів акціонерів №1 від 
31.03.2015 р.) припинені повноваження члена Наглядової ради Приватного 
Підприємства «Нива» (код за ЄДРПОУ 30586505) в зв’язку з обранням за-
гальними зборами акціонерів членів Наглядової ради на новий термін. Воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 2,54996%. На посаді 
члена Наглядової ради ПП «Нива» перебувало з 05.06.2007. Рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 31 березня 2015 року (Протокол проведення 
загальних зборів акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) обрано членом Наглядової 
ради та рішенням Наглядової ради від 31.03.2015 р. (Протокол засідання На-
глядової ради №7 від 31.03.2015 р.) обрано головою Наглядової ради Товари-
ства Луцака Олексiя Iгоревича строком на 3 роки. Часткою в статутному капі-
талі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 ро-
ків, — президент. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів від 31 березня 2015 
року (Протокол проведення загальних зборів акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) 
обрано членом Наглядової ради Товариства Тичину Олександра Володими-
ровича строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0,00015%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років, — голова 
правління. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Рішенням загальних зборів акціонерів від 31 березня 2015 року (Про-
токол проведення загальних зборів акціонерів №1 від 31.03.2015 р.) обрано 
членом Наглядової ради Товариства Приватне Підприємство «Нива» (код за 
ЄДРПОУ 30586505) строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 2,54996%.

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

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

2. Голова правління_______________ жеребчук петро васильович 
31 березня 2015 року
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 

товариСтво «оБод»
2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.obod.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів ПрАТ «Обод» (протокол від 02.04.15 р.) 
припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

- Голови Наглядової ради Слєпинiна Олександра Григоровича, паспорт 
КН 719679 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
25.09.98 р. На посаді перебував з 10.04.12 р. по 02.04.15 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Обод» — 8011 акцій на загальну суму 40055,00 грн., що стано-
вить 5,00306% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має;

- члена Наглядової ради Дашевського Ігоря Григоровича, паспорт гро-
мадянина України для виїзду за кордон РО 434314, орган, що видав 2D3 
19.03.07 р. На посаді перебував 10.04.12 р. по 02.04.15 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Обод» — 8030 акцій на загальну суму 40150,00 грн., що стано-
вить 5,014926% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має;

обрані на посади строком на три роки до проведення чергових Загаль-
них зборів:

- член Наглядової ради Оніщенко Юрій Олександрович, паспорт КН 
580012 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 19.02.98 р.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
з 01.01.2009 р. по 31.01.12 р. — начальник управління капітального ре-

монту і будівництва (УКРіБ) ПАТ «КрКЗ» (ВАТ «КрКЗ»), з 01.02.2012 р. — 
начальник ВКБ ПАТ «КрКЗ». Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має;

- член Наглядової ради Коновченко Сергій Миколайович, паспорт КО 

020384 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 08.12.99 р.
Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
з 15.08.2008 р. по 13.10.2013 р. — начальник відомчої воєнізованої охо-

рони (ВВО) ПАТ «КрКЗ» (ВАТ «КрКЗ»); з 14.10.2013 р. — начальник СБ ПАТ 
«КрКЗ». Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочи-
ни, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, служ-
бової діяльності, не має;

- член Наглядової ради Дмитренко Наталія Володимирівна, паспорт КН 
251793 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 15.11.96 р.

Протягом останніх 5 років займала наступні посади:
з 01.05.1998 р. — начальник ЦГХіТ ПАТ «КрКЗ» (ВАТ «КрКЗ»). Авціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисли-
вих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Обод» (протокол № 7 від 02.04.15 р.) 
обраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Обод» Оніщенко Юрій 
Олександрович, паспорт КН 580012 Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 19.02.98 р.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади:
з 01.01.2009 р. по 31.01.12 р. — начальник управління капітального ре-

монту і будівництва (УКРіБ) ПАТ «КрКЗ» (ВАТ «КрКЗ»), з 01.02.2012 р. — 
начальник ВКБ ПАТ «КрКЗ». Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не має.

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» (протокол 
від 02.04.15 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора, об-
рано Ревізором Товариства Слєпиніна Дмитра Олександровича, паспорт 
КО 108004 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 21.06.2000 р., 
терміном на 1 рік (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів). 
Протягом останніх 5 років займав наступні посади: заступник начальника 
виробництва та збуту: з 27.12.04 р. ТОВ «СП «Обод»; з 30.05.07 р. ВАТ «СП 
«Обод»; з 09.04.09 р. — Голова Ревізійної комісії ВАТ «Обод»; з 21.05.10  р. — 
Ревізор ВАТ «Обод» (ПрАТ «Обод»). Розмір пакета акцій — 16020 акцій на 
загальну суму 80100,00 грн., що становить 10,00487 % в статутному капіталі 
емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 

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

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

2. Найменування посади
директор ___________________                       лавецький м.в.

( підпис )                         ( ініціали та прізвище керівника )
М.П.                                                03.04.2015

( дата )

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«унІКомБанК» 

повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПУБЛИЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ: 26287625
3. Місцезнаходження: 79019 Львів Богдана Хмельницького, 117а
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 231 67 01, 231 67 69, 231 67 72
5. Електронна поштова адреса: info@unicombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ. текст повідомлення
На пiдставi отриманої заяви та Наказу Голови правління банку № 59-к 

від 31.03.2015, припинено повноваження з 01.04.2015р. та звільнено за 
угодою сторін Заступника Голови Правління ПАТ «УНІКОМБАНК» Корку-
ну Ориславу Іванівну. Перебувала на посаді Заступника Голови Правлін-
ня банку з 16.02.2015р. Акціями Товариства не володіє. На посаду, за-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленнi.

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

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

Голова правління  адлер олександр Григорович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ"
Річна інформація емітента цінних паперів 

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

ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТО-
БУСНИХ СТАНЦIЙ", 03113549, 49038, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-
петровськ, вул. Курчатова, буд.10, тел. (0562) 31-41-24.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 02.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ауди-
торська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт", 24600006.

5. Інформація про загальні збори - Протягом звітного періоду за-
гальні та позачергові збори не проводилися у зв'язку із скрутним фінансо-
вим становищем та нестабільною ситуацією в країні.

6. Інформація про дивіденди - Протягом 2014 року Товариство диві-
денди не виплачувало.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис.грн.)

До уваги акціонерів  

ПАТ "ДНІПРОВАЖМАШ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАЖМАШ"  повідом-

ляє про доповнення порядку денного  річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 17 квітня 2015 р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, 3, Лекційний зал (оголошення
опубліковане 16.03.2015 року у № 50 (2054) газети "Відомості НКЦПФР")
додатковим питанням, що виноситься на голосування:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся протягом року.

Телефон для довідок: (056) 713-21-37, (056) 770-49-48

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОЛІПЛАСТ"!
(ідентифікаційний код 24424934)

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛІПЛАСТ" повідомляє про внесення змін до порядку денного річних
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2015
року, за вимогою акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше від-
сотків простих акцій, шляхом включення нових питань до порядку денно-
го загальних зборів, а саме:

9.  Про виступ Товариства майновим поручителем за ТОВ "Гетьман-Аг-
ро" та надання майна в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" або АО "Ук-
рексімбанк" ( при прийнятті одним із банків позитивного рішення щодо на-
дання кредитування ТОВ "Гетьман-Агро").

10. Про затвердження  наступного переліку майна для передачі в зас-
таву:

- Борона Agroland Б40 #05 (виробник -Німеччина, 2014 р.в.)
- Борона Great Plains 3326 DH #GP-A 1734P(виробник - Німеччина,

2014 р.в.)
-Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RCDP082367;

2014 р.в.
- Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RJDP081623;

2014 р.в. 
Генеральний директор Ставицький В.І. Телефон для довідок (056)

371-52-26.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БАГIН-ЦЕНТР"

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

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публіч-
не (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних то-

вариств, 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
ТОВАРИСТВО "БАГIН-ЦЕНТР", 01558164, 49125, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Громадянської вiйни, буд.11, тел. (056)
724-53-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 30.03.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - emitent-pages.com.ua/01558164.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" (далі - Товариство)

повідомляє, що 02.04.2015р. від депозитарію ПАТ "Національний депози-
тарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій То-
вариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифіко-
ваний венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форвард" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) стано-
вив 0,6936% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард"  ста-
новить 10,9869% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М.03.04.2015 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 180553 151357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 153593 139441
Довгострокові фінансові інвестиції 3076 3076
Запаси 38 363
Сумарна дебіторська заборгованість 22174 7206
Грошові кошти та їх еквіваленти 1173 1259
Власний капітал 153287 130491
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1718 -4610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 27266 20866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,04338 -0,08195

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.) 0,04338 -0,08195

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000000 40000000

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ"
Річна інформація емітента цінних паперів 

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

ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТО-
БУСНИХ СТАНЦIЙ", 03113549, 49038, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-
петровськ, вул. Курчатова, буд.10, тел. (0562) 31-41-24.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 02.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ауди-
торська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт", 24600006.

5. Інформація про загальні збори - Протягом звітного періоду за-
гальні та позачергові збори не проводилися у зв'язку із скрутним фінансо-
вим становищем та нестабільною ситуацією в країні.

6. Інформація про дивіденди - Протягом 2014 року Товариство диві-
денди не виплачувало.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис.грн.)

До уваги акціонерів  

ПАТ "ДНІПРОВАЖМАШ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАЖМАШ"  повідом-

ляє про доповнення порядку денного  річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 17 квітня 2015 р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, 3, Лекційний зал (оголошення
опубліковане 16.03.2015 року у № 50 (2054) газети "Відомості НКЦПФР")
додатковим питанням, що виноситься на голосування:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся протягом року.

Телефон для довідок: (056) 713-21-37, (056) 770-49-48

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОЛІПЛАСТ"!
(ідентифікаційний код 24424934)

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛІПЛАСТ" повідомляє про внесення змін до порядку денного річних
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2015
року, за вимогою акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше від-
сотків простих акцій, шляхом включення нових питань до порядку денно-
го загальних зборів, а саме:

9.  Про виступ Товариства майновим поручителем за ТОВ "Гетьман-Аг-
ро" та надання майна в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" або АО "Ук-
рексімбанк" ( при прийнятті одним із банків позитивного рішення щодо на-
дання кредитування ТОВ "Гетьман-Агро").

10. Про затвердження  наступного переліку майна для передачі в зас-
таву:

- Борона Agroland Б40 #05 (виробник -Німеччина, 2014 р.в.)
- Борона Great Plains 3326 DH #GP-A 1734P(виробник - Німеччина,

2014 р.в.)
-Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RCDP082367;

2014 р.в.
- Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RJDP081623;

2014 р.в. 
Генеральний директор Ставицький В.І. Телефон для довідок (056)

371-52-26.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БАГIН-ЦЕНТР"

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

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публіч-
не (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних то-

вариств, 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
ТОВАРИСТВО "БАГIН-ЦЕНТР", 01558164, 49125, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Громадянської вiйни, буд.11, тел. (056)
724-53-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 30.03.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - emitent-pages.com.ua/01558164.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" (далі - Товариство)

повідомляє, що 02.04.2015р. від депозитарію ПАТ "Національний депози-
тарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій То-
вариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифіко-
ваний венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форвард" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) стано-
вив 0,6936% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард"  ста-
новить 10,9869% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М.03.04.2015 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 180553 151357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 153593 139441
Довгострокові фінансові інвестиції 3076 3076
Запаси 38 363
Сумарна дебіторська заборгованість 22174 7206
Грошові кошти та їх еквіваленти 1173 1259
Власний капітал 153287 130491
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1718 -4610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 27266 20866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,04338 -0,08195

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.) 0,04338 -0,08195

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000000 40000000

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пуБлIчне аКцIонерне 
товариСтво «аГрарний 
фонд «уКраїна»

2. Код за ЄДРПОУ 38864809
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Еспланадна, буд. 20, 

офiс 513
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38(096)1653552 +38(044)5815291

5. Електронна поштова адреса standart_kepital@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://standart_kepital.emitents.net.ua

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

II. текст повідомлення
1. Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування 

фондової бiржi, вид, загальна номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, 
щодо яких вчинена дiя: 01.04.2015, переведено цiннi папери емiтента з Коти-
рувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв 
Бiржового Списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС», акцiї простi iменнi загальною 
номiнальною вартiстю 140000000,00 грн. у кiлькостi 140000000 штук.

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

3. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю ви-
пуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 24.06.2014, свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй №61/1/2014 видане Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку.

4. Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi у 
бездокументарнiй формi iснування.

5. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента. Наводить-
ся найменування фондової бiржi, в лiстинг якої включаються цiннi папери 
емiтента: Рiшення Операцiйного управлiння фондової бiржi «ПФТС» 
№141230/00004 вiд 30.12.2014. Рiшення набуло чинностi з 30.12.2014.

6. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування 
фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв 
емiтента або змiну рiвня лiстингу: Рiшення №150401/00002 вiд 01.04.2015, 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС».

7. Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, пра-
ва їх власникiв: цiннi папери емiтента, якi продовжують перебувати в 
лiстингу вiдсутнi.

8. Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй 
бiржi, та причини їх де лiстингу: п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 
Рiшення №150401/00002 вiд 01.04.2015 набуває чинностi з 02.04.2015.

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 нечитайло денис олександрович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ"
Річна інформація емітента цінних паперів 

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

ня, міжміський код та телефон емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТО-
БУСНИХ СТАНЦIЙ", 03113549, 49038, Дніпропетровська обл., м. Днiпро-
петровськ, вул. Курчатова, буд.10, тел. (0562) 31-41-24.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 02.04.2015 р.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. а-
удитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ауди-
торська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт", 24600006.

5. Інформація про загальні збори - Протягом звітного періоду за-
гальні та позачергові збори не проводилися у зв'язку із скрутним фінансо-
вим становищем та нестабільною ситуацією в країні.

6. Інформація про дивіденди - Протягом 2014 року Товариство диві-
денди не виплачувало.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис.грн.)

До уваги акціонерів  

ПАТ "ДНІПРОВАЖМАШ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАЖМАШ"  повідом-

ляє про доповнення порядку денного  річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 17 квітня 2015 р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, 3, Лекційний зал (оголошення
опубліковане 16.03.2015 року у № 50 (2054) газети "Відомості НКЦПФР")
додатковим питанням, що виноситься на голосування:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся протягом року.

Телефон для довідок: (056) 713-21-37, (056) 770-49-48

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОЛІПЛАСТ"!
(ідентифікаційний код 24424934)

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛІПЛАСТ" повідомляє про внесення змін до порядку денного річних
загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2015
року, за вимогою акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше від-
сотків простих акцій, шляхом включення нових питань до порядку денно-
го загальних зборів, а саме:

9.  Про виступ Товариства майновим поручителем за ТОВ "Гетьман-Аг-
ро" та надання майна в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" або АО "Ук-
рексімбанк" ( при прийнятті одним із банків позитивного рішення щодо на-
дання кредитування ТОВ "Гетьман-Агро").

10. Про затвердження  наступного переліку майна для передачі в зас-
таву:

- Борона Agroland Б40 #05 (виробник -Німеччина, 2014 р.в.)
- Борона Great Plains 3326 DH #GP-A 1734P(виробник - Німеччина,

2014 р.в.)
-Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RCDP082367;

2014 р.в.
- Трактор John Deer 8335R, заводський номер #1RW8338RJDP081623;

2014 р.в. 
Генеральний директор Ставицький В.І. Телефон для довідок (056)

371-52-26.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БАГIН-ЦЕНТР"

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

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публіч-
не (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних то-

вариств, 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
ТОВАРИСТВО "БАГIН-ЦЕНТР", 01558164, 49125, Дніпропетровська обл.,
м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Громадянської вiйни, буд.11, тел. (056)
724-53-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 30.03.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію - emitent-pages.com.ua/01558164.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ"
код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-

ровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та
факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@acade-
my.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид
особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким нале-
жать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІММЕТ" (далі - Товариство)

повідомляє, що 02.04.2015р. від депозитарію ПАТ "Національний депози-
тарій України" був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій То-
вариства Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифіко-
ваний венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форвард" (49000, м.
Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 38903109) стано-
вив 0,6936% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард"  ста-
новить 10,9869% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор  ПАТ "Хіммет" Пашковська О.М.03.04.2015 р.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 180553 151357
Основні засоби (за залишковою вартістю) 153593 139441
Довгострокові фінансові інвестиції 3076 3076
Запаси 38 363
Сумарна дебіторська заборгованість 22174 7206
Грошові кошти та їх еквіваленти 1173 1259
Власний капітал 153287 130491
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1718 -4610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 27266 20866
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн.) 0,04338 -0,08195

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн.) 0,04338 -0,08195

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 40000000 40000000

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
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
повне найменування емітента: пуБлІчне аКцІо-

нерне товари-
Ство «ІмеКСБанК»

Ідентифікаційний код за Єдрпоу 
емітента: 20971504
місцезнаходження емітента: 65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12-А 
міжміський код, телефон та факс 
емітента: /0482/ 39-29-29; 39-29-05
електронна поштова адреса: atsvetkova@imexbank.com.ua 
адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації:  imexbank.com.ua
вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб 

емітента

Згідно з наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК» 
(Наказ № 530-к від 27.03.2015 р.) 30.03.2015 р. звільнено з посади Члена 
Правління, начальника управління фінансового моніторингу АТ «ІМЕКС-
БАНК» Осадчу Наталю Володимирівну (особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Перебувала на даній посаді 6 років 5 місяці. Звіль-
нено за власним бажанням. Часткою у статутному капіталі банку не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Замість звільненої особи на посаду Члена Правління нікого не при-
значено.

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

уповноважена особа фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб на тимчасову 
адміністрацію ат «ІмеКСБанК» ________________ Северин Ю.п.

30.03.2015

вІдКрите аКцІонерне товариСтво 
«алГоритмцентр»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство 
«Алгоритмцентр». 2. Код за ЄДРПОУ 21603464. 3. Місцезнаходжен-
ня: 03142 м. Київ Василя Стуса, 35-37. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 044 4927035. 5. Електронна поштова адреса: algo@g-c.kiev.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: 21603464.com.ua . 7. Вид 
особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Алгоритмцентр» 

31.03.2015 р. (протокол № 5) прийняте рішення про:
1. Припинено повноваження Голови правління товариства Дащен-

ко Олександра Степанович (паспорт: серія СН номер 282285 вида-
ний 17.10.1996 р. Московське РУГУ МВС України в м. Києві). Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді:14 років.

2. Припинено повноваження Члена правління Івженко Ірини Олек-
сіївни (паспорт: серія ЕК номер 817270 виданий 16.05.1998 р. 1МВМ 
Лисичанського МВУМ ВС України в Луганській області). Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
14 років.

3. Припинено повноваження Голови ревізійної комісії товариства 
Архангельського Костянтина Вадимовича (паспорт: серія СН номер 
579815 виданий 14.08.1997 р. Шевченківське РУГУ МВС України в 
м.  Києві).Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 14 років.

4. Припинено повноваження Голови Наглядової ради товариства 
Компанія «Глобал Кемікал Холдінг Компані» (паспорт: серія д/н но-
мер д/н виданий 01.01.1900 р. д/н). Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14 років.

5. Припинено повноваження Члена наглядової ради товариства 
Компанія «Інтерсерч Корпорейшн» (паспорт: серія д/н номер д/н ви-
даний 01.01.1900 р. д/н). Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: 14 років.

6. Обрано на посаду Директора товариства Дащенко Олександра 
Степановича (паспорт: серія СН номер 282285 виданий 17.10.1996 р. 
Московське РУГУ МВС України в м. Києві). Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0  грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ВАТ «Алгорит-
мцентр». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 ак-
цій.

7. Обрано на посаду Члена наглядової ради товариства Золота-
рьова Михайла Олександрович (паспорт: серія СН номер 367824 ви-
даний 23.01.1997 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві). 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 78,1944%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 2857875,50 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 10 років. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Директор ТОВ «Агенція зі сприяння іноземним 
інвестиціям». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
11431502

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 директор ват «алгоритмцентр» 
о.С.дащенко 03.04.2015

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво "антал-
еКСперт"

2. Код за ЄДРПОУ 14237421
3. Місцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, проспект 

Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс 0462612854 -
5. Електронна поштова адреса antal@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

antal.athost.info

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

II. текст повідомлення
Емiтент 01.04.2015 одержав вiд депозитарної установи - 

ПОЛIКОМБАНКУ (код за ЄДРПОУ 19356610) вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. 
Дата змiни 31.03.2015.

Пакет акцiй фiзичної особи 1 зменшився з 85шт. на 85шт. до 0шт., при 
цьому розмiр частки зменшився з 85% до 0% статутного капiталу 
емiтента.

Пакет фiзичної особи 2 збiльшився з 0шт. на 85шт. до 85шт., при цьому 
розмiр частки збiльшився з 0% до 85% статутного капiталу емiтента. 

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 Демченко Олег Пилипович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2015
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Бердичів-

ський м’ясокомбінат»
2. Організаційно-правова форма: Публіче акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00443430
4. Місцезнаходження: 13303, Житомирська обл., м. Бердичів, Ленiна, 82
5. Міжміський код телефон та факс: (04143) 7-94-51
6. Електронна поштова адреса: myaso_brd@ukr.net
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб

текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-

ства «Бердичівський м’ясокомбінат» (далі «Товариство» та/або ПАТ «Бердичів-
ський м’ясокомбінат») 02.04.2015 року було прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб «Товариства»: а) відкликання та обрання Генерального директо-
ра, б) відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради, в) відкликання 
та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Протокол чергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат» №11 від 02.04.2015 року). 
Підстава прийняття рішення — закінчення терміну дії повноважень.

Звільнено 02.04.2015 р. Генерального директора Флюра Миколу Васи-
льовича (паспорт: серія ВМ № 559218 виданий Корольовським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. 06.05.1998). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 75,1344 %. Перебував на посаді Генерального директора 
«ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат» 8 років.

Звільнено 02.04.2015 р. Голову Наглядової ради Сніцара Андрія Андрі-
йовича (паспорт: серія ВМ № 008383 виданий Корольовським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. 02/08/95р.). Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 0.0736%. Перебував на посаді Голови Наглядової ради 
ПАТ  «Бердичівський м’ясокомбінат» 8 років.

Звільнено 02.04.2015 р. Члена Наглядової ради Юрківську Світлану Ми-
колаївну (паспорт: серія ВМ № 089024 виданий Бердичівським МРВ УМВС 
України в Житомирській обл. 08.12.95р.). Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 0.001%. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради 
ПАТ  «Бердичівський м’ясокомбінат» 8 років.

Звільнено 02.04.2015 р. Члена Наглядової ради Флюр Галину Іванівну 
(паспорт: серія ВМ № 533761 виданий Корольовським РВ УМВС України в 
Житомирській обл. 12.05.1998р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0.0652%. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради ПАТ  «Бер-
дичівський м’ясокомбінат» 3 роки.

Звільнено 02.04.2015 р. Члена Наглядової ради Павлюка Петра Ароно-
вича (паспорт: серія ВН № 061815 виданий Бердичівським МРВ УМВС 
України в Житомирській обл. 15.12.2001р.). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.0129%. Перебував на посаді Члена Наглядової ради 
ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат» 3 роки.

Звільнено 02.04.2015 р. Члена Наглядової ради Сорочук Тетяну Петрів-
ну (паспорт: серія ВМ № 452616 виданий Бердичівським МРВ УМВС Укра-
їни в Житомирській обл. 30.12.1997р.). Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0.0129%. Перебувала на посаді Члена Наглядової ради 
ПАТ  «Бердичівський м’ясокомбінат» 3 роки.

Звільнено 02.04.2015 р. Голову Ревізійної комісії Бридківську Галину 
Миколаївну (паспорт: серія ВМ № 770079 виданий Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирській обл. 21.09.99р.). Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0.001%. Перебувала на посаді Голови Ревізійної 
комісії ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат» 8 років.

Звільнено 02.04.2015 р. Члена Ревізійної комісії Панасюк Павла Станіс-
лавовича (паспорт: серія ВМ № 786173 виданий Бердичівським МРВ УМВС 
України в Житомирській обл. 15.10.1999р.). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.0129%. Перебував на посаді Члена Ревізійної комісії 
ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат» 3 роки.

Звільнено 02.04.2015 р. Члена Ревізійної комісії Мудрук Тамару Мико-
лаївну (паспорт: серія ВМ № 625810 вид. Бердичівським МРВ УМВС Укра-
їни в Житомирській обл. 23.10.1998р.). Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0.0151%. Перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 
ПАТ  «Бердичівський м’ясокомбінат» 3 роки.

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Генерального директора Флюра 
Миколу Васильовича (паспорт: серія ВМ № 559218 виданий Корольовським 
РВ УМВС України в Житомирській обл. 06.05.1998р.). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 75,1344 %. Призначено на посаду строком на 
3 (три) роки. Займав посаду: директора Житомирського м'ясокомбінату, Ге-
нерального директора ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат.

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Голови Наглядової ради Сніцара 
Андрія Андрійовича (паспорт: серія ВМ № 008383 виданий Корольовським 
РВ УМВС України в Житомирській обл. 02/08/95р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0.0736%. Призначено на посаду строком на 
3  (три) роки. Займав посаду заступника Генерального директора ПАТ 
«Бердичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Члена Наглядової ради Юрківську 
Світлану Миколаївну (паспорт: серія ВМ № 089024 виданий Бердичівським 
МРВ УМВС України в Житомирській обл. 08.12.95р.). Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0.001%. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. 
Займала посаду головного бухгалтера ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Члена Наглядової ради Флюр Гали-
ну Іванівну (паспорт: серія ВМ № 533761 виданий Корольовським РВ УМВС 
України в Житомирській обл. 12.05.1998р.). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.0652%. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. 
Займала посаду економіста ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Члена Наглядової ради Павлюка Пе-
тра Ароновича (паспорт: серія ВН № 061815 виданий Бердичівським МРВ 
УМВС України в Житомирській обл. 15.12.2001р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 0.0129%. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. 
Займав посаду головного інженера ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Члена Наглядової ради Сорочук 
Тетяну Петрівну (паспорт: серія ВМ № 452616 виданий Бердичівським МРВ 
УМВС України в Житомирській обл. 30.12.1997р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0.0129%. Призначено на посаду строком на 
3  (три) роки. Займала посаду начальника м’ясожирового цеху ПАТ «Бер-
дичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Голови Ревізійної комісії Бридківську 
Галину Миколаївну (паспорт: серія ВМ № 770079 виданий Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирській обл. 21.09.99р.). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 0.001%. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. 
Займала посаду економіста 1 категорії ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Члена Ревізійної комісії Панасюк 
Павла Станіславовича (паспорт: серія ВМ № 786173 виданий Бердичів-
ським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 15.10.1999р.). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0.0129%. Призначено на посаду стро-
ком на 3 (три) роки. Займав посаду ветлікаря м’ясожирового цеху 
ПАТ  «Бердичівський м’ясокомбінат».

Призначено 02.04.2015 р. на посаду Члена Ревізійної комісії Мудрук Та-
мару Миколаївну (паспорт: серія ВМ № 625810 виданий Бердичівським 
МРВ УМВС України в Житомирській обл. 23.10.1998р.). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0.0151%. Призначено на посаду строком на 
3  (три) роки. Займала посаду комірник холодильного відділення ПАТ «Бер-
дичівський м’ясокомбінат».

У всіх посадових осіб непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Генеральний директор  флюр м.в.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «БердичІвСЬКий м’яСоКомБІнат»

рІчна ІнформацІя 
емітента цінних паперів 

І.Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Київкнига», 02471078, вул. Сергiєнка, 18, м.Київ, Дніпров-
ський, 02094, Україна, (044)573-32-02. 2. Дата розкриття річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:02.04.2015. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет: kniga.mbk.biz.ua. 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми,якою проведений аудит фінансової звітності: 
Приватне підприємство Аудиторська Фірма «Сервіс — Аудит», 322059305. 
Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів — чергові. Дата про-
ведення: 22.04.2014 року. Кворум зборів: 77,11% до загальної кількості го-
лосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання 
Лічильної комісії для підрахунку голосів, що беруть участь у загальних збо-
рах акціонерів товариства.2.Визначення способу та порядку голосування 
на загальних зборах.3.Обрання робочої Президії загальних зборів.4.Звіт 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства 

за 2013 рік.5.Звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту і балан-
су товариства за 2013 рік.6.Звіт Наглядової ради товариства за 
2013 рік.7.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, щодо річного 
звіту і балансу товариства за 2013 рік, звітів Наглядової ради та Правління 
товариства.8.Про переобрання членів Наглядової ради товариства. По 
усім питання порядку денного рішення прийняті та затвердженні більшістю 
голосів. 6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались. ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента (тис.грн.2014/2013рр.)Усього активів: 1104/1014; Основні засоби 
(за залишковою вартістю): 694/735; Довгострокові фінансові інвестиції:0/0; 
Запаси: 57/91; Сумарна дебіторська заборгованість: 73/73; Грошові кошти 
та їх еквіваленти: 280/115; Власний капітал: 1093/1005; Статутний капітал: 
491/491; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток):-426/-514; Довго-
строкові зобов’язання і забезпечення: 0/0; Поточні зобов’язання і забезпе-
чення: 11/9; Чистий прибуток (Скоригований чистий прибуток ) на одну про-
сту акцію (грн): 0,04/0,02;Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)/1963828/1963828; Цінні папери власних випусків, викуплені :0/0.

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво «КиївКниГа»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

приватне аКцІонерне товариСтво «родоС» 
(код за ЄДРПОУ 14312157). Місцезнаходження — 03191, м. Київ, вул. Ло-
моносова, буд. 58. Телефон (факс) — (044) 596-52-22. Електронна пошто-
ва адреса — info@rodos.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — 
http://rodos.com.ua. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 02.04.15р., 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:
- Сьомушкін Артем Юрійович, володіє часткою в статутному капіталі — 

0,11946 %; — Биховченко Надія Іванівна — володіє часткою в статутному 
капіталі — 3,24861 %; — Рябко Олександр Вікторович, володіє часткою в 
статутному капіталі — 4,34126%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Сьомушкін Артем 
Юрійович, володіє часткою в статутному капіталі — 0,11946 %, інші посади, які 

обіймав протягом останніх 5 років — головний конструктор ПрАТ «Родос», ме-
неджер з досліджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Німеччи-
на;  — Биховченко Надія Іванівна, володіє часткою в статутному капіталі — 
3,24861 %, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років — головний 
бухгалтер ПрАТ «Родос»; — Рябко Олександр Вікторович, володіє часткою в 
статутному капіталі — 4,34126%, інші посади, які обіймав протягом останніх 
5  років — провідний інженер-програміст, головний конструктор ПрАТ «Родос».

Згідно з рішенням наглядової ради від 02.04.15р. обраний головою на-
глядової ради терміном на 3 роки Сьомушкін Артем Юрійович, володіє 
часткою в статутному капіталі — 0,11946 %, інші посади, які обіймав про-
тягом останніх 5 років — головний конструктор ПрАТ «Родос», менеджер з 
досліджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Німеччина.

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

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

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

директор                            рябко в.І.,  02.04.15 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Коростенський завод «Янтар»

2. Код за ЄДРПОУ 02969797
3. Місцезнаходження 11503, Житомирська обл., м. Корос-

тень, вул. Житомирська, буд.2
4. Міжміський код, телефон та факс 04142 40090, 58110, 49065
5. Електронна поштова адреса plb@yantar-lk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.yantar-lk.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №58 

від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. припинено повноваження члена Правління 
Карасюк Валентини Михайлівни. Часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. На даній посаді перебувала з 24.04.2012 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №58 
від 03.04.2015 р.) Вишнівська Тетяна Леонідівна обрана 03.04.2015 членом 
Правління Товариства строком на 5 років. Часткою в статутному капіталі 
Емітента не володіє. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років  — 
провідний економіст, заступник головного бухгалтера по економіці. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 
від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звільнено Голову Наглядової ради Бубряк 
Світлану Анатоліївну. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0,5557 %. На даній посаді перебувала з 12.04.2013 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 
від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звільнено члена Наглядової ради Лещенка 
Василя Яковича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. На 
даній посаді перебував з 12.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 
від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звільнено члена Наглядової ради Пашин-
ську Людмилу Борисівну. Часткою в статутному капіталі Емітента не воло-
діє. На даній посаді перебувала з 12.04.2013 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Бубряк Світлана Анатоліївна обрана 03.04.2015 р. за рішенням черго-
вих загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 від 03.04.2015 р.) 
членом Наглядової ради Товариства та обрана 03.04.2015 р. за рішенням 
Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 57 
від 03.04.2015 р.) головою Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,5557 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала протягом останніх 5 років — завуч школи. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ткачук Володимир Миколайович обраний 03.04.2015 р. за рішенням 

чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 від 03.04.2015  р.) 
членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 ро-
ків,  — механік, майстер дільниці, головний механік. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Пашинська Людмила Борисівна обрана 03.04.2015 р. за рішенням чер-
гових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 від 03.04.2015 р.) 
членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 ро-
ків, — інспектор з кадрів і підготовки кадрів, секретар. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 
від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звільнено Голову Ревізійної комісії Меле-
невську Тамару Миколаївну. Часткою в статутному капіталі Емітента не 
володіє. На даній посаді перебувала з 21.03.2014 р. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 
від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звільнено члена Ревізійної комісії Алексій-
чук Світлану Вікторівну. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 
На даній посаді перебувала з 21.03.2014 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 
від 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звільнено члена Ревізійної комісії Бігун Віру 
Віталіївну. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. На даній по-
саді перебувала з 21.03.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних.

Меленевська Тамара Миколаївна обрана 03.04.2015 р. за рішенням 
чергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 від 03.04.2015  р.) 
головою Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 ро-
ків, — заступник головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Алексійчук Світлана Вікторівна обрана 03.04.2015 р. за рішенням черго-
вих загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 від 03.04.2015 р.) 
членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 ро-
ків, — менеджер з постачання, начальник відділу постачання. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Шуляренко Світлана Хомівна обрана 03.04.2015 р. за рішенням черго-
вих загальних зборів акціонерів (Протокол № 25/2015 від 03.04.2015 р.) 
членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 ро-
ків, — бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

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

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

2. Голова правління____________       Сергієнко анатолій петрович 
03 квітня 2015 року

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «КороСтенСЬКий Завод «янтар»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«деревооБроБний Завод «явІр»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний завод «Явір» (код 
за ЄДРПОУ 19026166). Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мельни-
кова, 2/10. Телефон (факс) — (044) 486-79-56. Електронна поштова адре-
са — yavir@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.yavir.kiev.ua. 
Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 02.04.15р., в зв’язку з закінчен-

ням 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 — 
51,00006%; — Грищенко Марини Анатоліївни, володіє часткою в статутно-
му капіталі 0,00019%; — Полуектова Генадія Олексійовича, володіє част-
кою в статутному капіталі 0,00019%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Державна 
акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), воло-
діє часткою в статутному капіталі — 51,00006%; — Грищенко Марина Ана-
толіївна, володіє часткою в статутному капіталі 0,00019%, інші посади, які 
обіймала протягом останніх 5 років — віце-президент ДАХК «Артем»; — 
Кострицький Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не 
володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років — прокуратура 
Херсонської обл., заступник прокурора області, прокурор області; Гене-
ральна 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 

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

директор                               Строкоус м.К.,  02.04.15р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«дIя»

рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДIЯ», 21486001, 
вул. Червонопартизанська, 14-В, 
м. Київ, 03037, (044) 2499050

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

06.04.2015

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

strah.patprom.com

приватне аКцIонерне товариСтво 
«СпеценерГоКомплеКт»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2014 рік 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», 
21536118, пр-т Науки,63, м. Київ, 
Голосіївський, 03083, Україна, 
(044) 451-47-46

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

03.04.2015

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

specenergo.mbk.biz.ua

пуБлIчне аКцIонерне товариСтво «науКово-
вироБниче пIдп риЄмСтво «Сатурн»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Науково-виробниче пiдп риємство «Сатурн»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308747
3. Місцезнаходження: 03148, м. Київ, пр-т. Леся Курбаса 2-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4079372 044 4076208
5. Електронна поштова адреса: chmil@nbi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.jssaturn.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2015 р. 

припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Рябого Миколи Ники-
форовича у зв`язку з закiнченням термiну повноважень. Рябий М.Н. зай-
мав посаду голови Ревiзiйної комiсiї 7 рокiв. Паспорт СО 856521, виданий 
26.10.2001 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi. Часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Обiймає посаду заступника генерального ди-
ректора з виробництва ПАТ «НВП «Сатурн».

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2015 р. об-
рано членом Ревiзiйної комiсiї Здоровець Ольгу Володимирiвну термiном 
на три роки. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 3,7797%. Пас-
порт: СН №964437, виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi 
21.11.1998 р. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду начальник 
сектора в ПрАТ «УПТК» та за сумiсництвом посаду провiдного iнженера 
ПАТ «НВП «Сатурн».

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2015 р. об-
рано членом Ревiзiйної комiсiї Федорченко Наталiю Петрiвну термiном на 
три роки. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,2032%. Пас-
порт: СН №323308, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 
22.10.1996 р. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду начальника 
комплексного вiддiлу з режиму та кадрiв ПАТ «НВП «Сатурн» та була чле-
ном ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2015 р. об-
рано членом Ревiзiйної комiсiї Мукерiя Михайла Самсоновича термiном на 
три роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Паспорт: СО №509332, 
виданий Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi 29.05.2001  р. Протя-
гом останнiх п`яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради ЗАТ  «УКР-
СПКЦМОНТАЖПРОЕКТ» та директора ТОВ «Смартпромiнвест» та був 
членом Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02.04.2015 р., протокол № 7/15, 
припинено повноваження члена правлiння Бута Вiктора Макаровича у 
зв`язку iз звiльненням за власним бажанням. Володiє часткою в статутно-
му капiталi в розмiрi 0,0032%. Паспорт: СН 370340, виданий 28.11.1996 
Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi. Протягом останнiх п`яти рокiв 
займав посаду заступника генерального директора з виробництва та чле-
на правлiння ПАТ «НВП «Сатурн».

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02.04.2015 р., протокол № 7/15, припи-
нено повноваження члена правлiння Муськiна Юрiя Миколайовича у зв`язку iз 
звiльненням за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi в 
розмiрi 0,0783%. Паспорт: СО 248292, виданий 14.10.1999 Жовтневим РУГУ 
МВС України в м. Києвi. Протягом останнiх п`яти рокiв займав посаду заступни-
ка генерального директора з науки та члена правлiння ПАТ «НВП «Сатурн».

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02.04.2015 р., протокол № 7/15, 
призначено членом правлiння Рябого Миколу Никифоровича. Паспорт СО 
856521, виданий 26.10.2001 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Останнi п`ять рокiв був Головою 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НВП «Сатурн» та обiймав посаду начальника 
вiддiлу виробництва та технологiї ПАТ «НВП «Сатурн».

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02.04.2015 р., протокол № 7/15, 
призначено членом правлiння Рябого Миколу Никифоровича. Паспорт СО 
856521, виданий 26.10.2001 р. Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Останнi п`ять рокiв був Головою 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НВП «Сатурн» та обiймав посаду начальника 
вiддiлу виробництва та технологiї ПАТ «НВП «Сатурн».

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 02.04.2015 р., протокол № 7/15, 
призначено членом правлiння Короцинського Анатолiя Анатолiйовича. 
Паспорт СН 384815, виданий 27.12.1996 р. Шевченкiвським РУГУ МВС 
України в м. Києвi. Володiє часткою в статутному капiталi: 0,0523%. 
Останнi п`ять рокiв обiймав посаду директора дочiрнього пiдприємства 
ВНДП «САТМАШ» ВАТ «НВП «Сатурн».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

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

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

Голова правлiння чмiль володимир мусiйович,         02.04.2015 р. 
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фондовый рынок украины в четверг 
продолжил восстановление после 

снижения в марте
Украинские биржевые индексы в четверг продолжили 

рост в рамках восстановления после снижения в марте: 
индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 
1,23% — до 1048,68 пункта, индекс ПФТС — на 2,92%, 
до 426,27 пункта.

Объем торгов на УБ составил 21 млн грн, в том числе 
акциями — 19,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 559,86 млн грн, в том 
числе акциями — 0,5 млн грн. Капитализация ценных бу-
маг на бирже повысилась на 1,48% — до 
144,632 млрд грн.

В индексе УБ абсолютным лидером как по росту, так и 
объему торгов были акции «Укранфты», курс которых 
повысился на 3,99%.

Кроме того, значительно подорожали бумаги «Азов-
стали» (+3,93%) и Алчевского меткомбината (+2,24%).

В «красной зоне» завершили сессию акции Райффай-
зен Банка Аваль (-0,61%), Крюковского вагоностроитель-
ного завода (-0,09%) и «Мотор Сичи» (-0,04%).

Тройку лидеров роста на ПФТС составили бумаги Ал-
чевского меткомбината (+10,57%), «Укртелекома» 
(+8,22%) и Северного ГОКа (+6,81%).

Наиболее снизились в стоимости акции Ясиновского 
коксохимзавода (-8,13%), Енакиевского метзавода 
(-2,5%) и «ДТЭК Днипроэнерго» (-1,33%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг вырос на 1,66% — до 287,92 пункта при объеме 
торгов 8,4 млн злотых (52,6 млн грн).

В авангарде роста были акции «Агротона» (+9,52%), 
«Милкиленда» (+4,57%) и «Кернела» (+2,59%).

Подешевели только бумаги «Овостара» (-2,8%) и KSG 
Agro (-1,11%).

По словам руководителя отдела финансовых продук-
тов брокерской компании «Мастер брок» Сергея Румян-
цева спрос на акции «Укрнафты» активизировался с при-
нятием изменений в закон «Об акционерных обществах», 
которые открывают правительству возможность беспре-
пятственно принимать на собраниях акционеров эмитента 
нужные решения, в том числе и по выплате дивидендов.

«Правительство не скрывает своего намерения попо-
лнять бюджет за счет дивидендов от «Укрнафты». Соот-
ветственно, на регулярные дивиденды могут также 

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

товариСтво З оБмеженоЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ «ІнвеСтицІйна БудІвелЬна КомпанІя «ар-
тем» (код за ЄДРПОУ — 33566130). Місцезнаходження — 07443, Київ-
ська обл., Броварський р-н, с.м.т. Калинівка, вул. Ігорева, 15. Телефон 
(факс) — (044) 481-26-36. Електронна поштова адреса — ibk@artem.ua. 
Додаткова сторінка в мережі Інтернет для розкриття інформації —  
http://ibk.pat.ua. Вид особливої інформації — відомості про факти лістингу/
делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. текст повідомлення
Згiдно протоколу №57 засiдання правлiння ПАТ «Київська мiжнародна 

фондова бiржа» вiд 01.04.15р. виключенi з другого рiвня лiстингу з 
01.04.15р., в зв»язку з невiдповiднiстю вимогам перебування у другому 
рiвнi лiстингу, iменнi цiльовi облiгацiї серiї С бездокументарної форми 
iснування номiнальною вартiстю 84,00 грн. в кiлькостi 245400 шт. 
Спiввiдношення кiлькостi цiнних паперiв виключених з лiстингу до загаль-
ної кiлькостi цiнних паперiв конкретного випуску — 100%. Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску №77/2/2014 вiд 27.05.2014 р. видано Нацiональною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

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

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

директор                           Калугін в.м.,  01.04.15 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05748938
1.4. Місцезнаходження емітента: 31104, Хмельницька обл., м. Старо-

костянтинів, вул. Івана Франка, 43/1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(03854) 41-001; 

факс:(04135) 41-007
1.6. Електронна поштова адреса:zkpubogdan@mail.ru 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.starpres.com.ua 
1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2. текст повідомлення:
Виконавчим органом ПАТ «Старпрес» 01 квітня 2015 р. прийняті наступ-

ні рішення про зміну складу посадових осіб емітента: 
звільнено: Безуха Ігоря Леонідовича з посади головного бухгалтера 

за власним бажанням. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Перебував на посаді з 2002 р. Частка акцій у статутному капіталі 
відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

призначено: Толсту Олену Вікторівну на посаду головного бухгалтера, 
на невизначений термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу призначено в зв'язку зі звільненням попередньої посадової 
особи. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти 
років обіймала посади: бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова правління антонюк Б.м.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво
 «СтароКоСтянтинІвСЬКий Завод КовалЬСЬКо-преСовоГо уСтатКування»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Салон мод»

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Салон мод»
організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код Єдрпоу емітента: 03056739
місцезнаходження емітента: 40030, м. Суми, вул. Горького, 26. 
телефон/факс (0542) 22-00-58, 22-71-51
електронна поштова адреса: calon2009@yandex.ua
вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
текст повідомлення

Звільнено 02.04.2015 року згідно рішення Загальних зборів акці-
онерів (протокол № 22 від 02.04.2015 р.) з посади виконуючої 
обов’язки директора Хоменко Вікторію Вікторівну у зв’язку з обран-
ням її на посаду Директора. На посаді виконуючої обов’язки директо-
ра перебувала з 10.06.2014 р. Попереднє місце роботи — начальник 
відділення ПАТ «ВіЕйБіБанк». На посаду Директора ПрАТ «Салон 
Мод» особу обрано строком на три роки. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в 
статутному капіталі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 

НОВИНИ
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рассчитывать и частные инвесторы, что делает ценные 
бумаги эмитента привлекательным активом как в краткос-
рочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на значительный 
рост на УБ в четверг курса акций «Мироновского хлебо-
продукта» — на 2,96%. По мнению С.Румянцева, инте-
рес к акциям эмитента может быть связан с предстоя-
щим 13 апреля формированием реестра акционеров 
для участия в годовом собрании акционеров, где будет 
рассматриваться вопрос о выплате дивидендов.

фондовые индексы украины в конце 
торговой недели легли в дрейф

Украинские биржевые индексы в начале торгов в пят-
ницу дрейфуют с разнонапрваленной динамикой: инди-
катор «Украинской биржи» (УБ) к 11:10 кв повысился на 
0,13% — до 1050,04 пункта, индекс ПФТС просел на 
0,29% — до 425,01 пункта.

На УБ в росте лидировали акции Авдеевского коксо-
химзавода (+3,15%), Алчевского меткомбината (+2,21%) 
и Крюковского вагоностроительного завода (+1,41%).

Снижались в стоимости только акции «Азовстали» 
(-0,98%) и «Центрэнерго» (-0,26%).

В индексе УБ наиболее сильно подешевели бумаги 
концерна «Стирол» (-10,45%), Стахановского вагоно-
строительного завода (-2,24%) и «ДТЭК Захидэнерго» 
(-1,39%).

В «зеленой зоне» находились акции Ясиновского кок-
сохимзавода (+2,38%), Северного ГОКа (+1,83%) и 
«ДТЭК Днипроэнерго» (+0,22%).

Аналитики инвесткомпании «ИТТ-Инвест» в пятницу 
ожидают дальнейшего восстановления украинского 
рынка акций при поддержке положительного новостного 
фона.

«Все санкции против нефтяных и банковских секторов 
экономики Ирана будут сняты. Кроме того, «шестерка» 
международных посредников в рамках достигнутых до-
говоренностей с Тегераном обязуется не вводить новые 
ограничительные меры», — отметили эксперты в утрен-
нем комментарии.

Вместе с тем, по их словам, торговая активность будет 
умеренной в связи выходными на зарубежных фондовых 
площадках в преддверии католической Пасхи.

Аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончарен-
ко не исключает снижение индекса УБ перед выходными, 
так как участники торгов могут пожелать зафиксировать 
прибыли после нескольких дней роста котировок.

иран сделал шаг к возвращению на рынок 
нефти, Brent подешевела на 3,8%

Достижение соглашения по ядерной программе Ира-
на в долгосрочной перспективе может оказать значи-
тельное влияние на мировой рынок нефти, однако се-
рьезно не скажется на конъюнктуре как минимум в 
ближайшие полгода, а, скорее всего, и в течение года, 
говорят эксперты.

Цены на нефть рухнули в четверг после объявления о 
достижении соглашения, которое призвано обеспечить 
мирный характер иранской ядерной программы и при-
вести к отмене санкций в отношении Ирана. Цена фью-
черсов на нефть марки Brent снизилась по итогам дня на 

$2,15, до $54,95 за баррель, в течение сессии падение 
превышало 5,4%, свидетельствуют данные агентства 
Bloomberg.

С 2012 года, когда были введены санкции, экспорт не-
фти из Ирана снизился примерно на 1 млн баррелей в 
день, что соответствует примерно 1% от мирового рынка 
этого сырья.

В настоящее время избыток предложения нефти оце-
нивается почти в 2 млн баррелей в день, поэтому появ-
ление на рынке дополнительного источника сырья мо-
жет еще более снизить цены.

Однако снятие санкций с Ирана произойдет только 
после заключения полномасштабного договора, разра-
ботка которого должна быть завершена к 30 июня. Пока 
не ясно, каков — в случае успешного завершения пере-
говоров и подтверждения выполнения Тегераном своих 
обязательств — будет график снятия действующих про-
тив страны санкций.

Даже после подтверждений выполнения договорен-
ностей, потребуется более года для восстановления 
производства нефти и ее экспорта, пишет The New York 
Times. Аналитик Реймонд Джеймс сказал газете, что ма-
ловероятно, что Иран сможет увеличить производство 
более чем на полмиллиона баррелей в день до конца 
2016 года.

Аналитик UBS Джовани Стауново сказал агентству 
Bloomberg, что, по его оценке, снятие санкций может 
произойти до конца года.

Участники рынка не ожидают пока дальнейшего сни-
жения цен на нефть, так как все еще нет полной уверен-
ности в успешном завершении переговорного процесса 
с Ираном.

Иран производил 4 млн баррелей нефти в день в 2007 г. 
и 3,5 млн в 2011 г. из-за недостаточных инвестиций.

В 2014 г. экспорт иранской нефти составлял около 
1,2 млн баррелей в день. В случае снятия санкций Иран 
сможет использовать также нефть, накопленную в хра-
нилищах — по данным, которые приводит агентство 
Bloomberg, это около 30 млн баррелей.

В четверг страны «шестерки» и Иран договорились об 
основных параметрах соглашения, обеспечивающего 
мирный характер иранской ядерной программы и по-
лную отмену санкций в отношении Ирана.

«В то время как Иран продолжит реализацию мирной 
ядерной программы, — говорится в итоговом заявле-
нии, — его мощности по обогащению урана, степень 
обогащения и объем запасов будут ограничены…, не бу-
дет действовать никаких других предприятий по обога-
щению кроме завода в Натанзе. Научные исследования 
и строительство центрифуг в Иране будут осуществлять-
ся в рамках согласованных масштабов и графиков».

«Обогатительное предприятие в Фордо, — подчерки-
вается в заявлении, — будет преобразовано в ядерный, 
физический и технологический центр. Международное 
сотрудничество будет поощряться в согласованных об-
ластях исследований. В Фордо не будет расщепляющих-
ся материалов. Международное совместное предприя-
тие окажет помощь Ирану в перепроектировании и 
реконструкции модернизированного исследовательско-
го реактора тяжелой воды в Араке, который не будет 
производить оружейный плутоний. Не будет переработ-
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ки, и отработанное топливо будет экспортироваться».
ЕС отменит все связанные с ядерной проблемой 

экономические и финансовые санкции, а США прекратят 
применение всех связанных с ядерной проблемой 
вторичных экономических и финансовых санкций одно-
временно с подтверждением МАГАТЭ выполнения Ира-
ном его основных обязательств в ядерной сфере.

«В ближайшие недели и месяцы стороны на полити-
ческом и экспертном уровнях займутся составлением 
текста Совместного комплексного плана действий, вклю-
чая технические детали. Мы намерены завершить рабо-
ту до 30 июня», — говорится в документе.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

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 № 15060
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
03.04.2015 р. 
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7. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 15
8. ПАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
9

9. ПРАТ БОБРОВИЦЬКЕ АТП-17449 11
10. ПРАТ БУДІНЖЕНЕРМЕРЕЖА-2 5
11. ЗАТ ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 13
12. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ 
8

13. ПРАТ ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» 3
14. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР» 17
15. ПРАТ ДІЯ 17
16. ПАТ ДНІПРОВАЖМАШ 12
17. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ 
СТАНЦІЙ

13

18. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 7
19. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
6

20. ПАТ ІМЕКСБАНК 14
21. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «АРТЕМ»
18

22. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

2

23. ПАТ КИЇВКНИГА 15
24. ПАТ КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» 3
25. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 16
26. ВАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
11

27. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

17

28. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 3
29. ПРАТ ОБОД 12
30. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУБНИГАЗ
3

31. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 8
32. ПРАТ ПОЛІПЛАСТ 8
33. ПАТ ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС 5
34. ТОВ ПОЛТАВТРАНСБУД-ІНВЕСТ 4
35. ПРАТ ПОРТАЛ-І 10
36. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА
6

37. ПРАТ РОДОС 16
38. ПАТ САБАРІВСЬКИЙ КАР’ЄР 9
39. ПРАТ САЛОН МОД 7
40. ПРАТ САЛОН МОД 18
41. ПРАТ СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 17
42. ПАТ СПМК-507 7
43. ПАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД 

КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 
УСТАТКУВАННЯ 

18

44. ПАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 10
45. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РИНКОВИХ 

ВІДНОСИН В МАШИНОБУДУВАННІ 
ТА ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОМУ 
КОМПЛЕКСІ

8

46. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 2
47. ПАТ УНІКОМБАНК 12
48. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 8
49. ПАТ ХІММЕТ 13
50. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10573 
9


