
№89 (2093) 14.05.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР традиційно повідомляє про результати свого засідання 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 13 травня 2015 року.
1. Про погодження внутрішніх документів СРО «Українська асоціація інвестиційного бізнесу» 
(змін до них)

прийнято 
рішення

2. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої істотної участі у профе-
сійному учаснику фондового ринку (Гаращенку І.В.)

прийнято 
рішення

3. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої істотної участі у профе-
сійному учаснику фондового ринку (ТОВ «РИНТЕХ»)

прийнято 
рішення

4. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «БК ПАРУС» ідентифікаційний код юридичної особи 33447341

прийнято 
рішення

5. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «ДЕПОЗИТАРНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕЛЕКТ-
ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37063993)

прийнято 
рішення

6. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ПАТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 
09806443)

прийнято 
рішення

7. Щодо зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ» (ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ), ідентифікаційний код юридичної особи 
38274994

прийнято 
рішення

8. Щодо зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ», ідентифікаційний код юридичної особи 35059833

прийнято 
рішення

9. Щодо зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «АП СЕК’ЮРІТІЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 30970210

прийнято 
рішення

10. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА», ідентифікаційний код юридичної особи 21536532

прийнято 
рішення

11. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – де-
позитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «Акціонерний 
банк «Укоопспілка»

прийнято 
рішення

12. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
13 березня 2015 року № 321

прийнято 
рішення

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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13. Щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (Зіборо-
вим М.В.)

прийнято 
рішення

14. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «Фавор-інвест-плюс» ПрАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»

прийнято 
рішення

15. Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 
ТОВ «КУА «ІНЕКС КАПІТАЛ»

прийнято 
рішення

16. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та 
її компонентів»

прийнято 
рішення

17. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання публічного акціонер-
ного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

прийнято 
рішення

без зауважень
18. Щодо усунення порушень законодавства про цінні папери та внесення змін до рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.02.2015 № 198

прийнято 
рішення

19. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»

прийнято 
рішення

20. Щодо затвердження завдання на голосування членам наглядової ради, що представляють 
інтереси держави, на засіданні наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»

прийнято 
рішення

21. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання публічного акціонерного 
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

прийнято 
рішення

без зауважень
22. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення доповнення до переліку 
документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі 
виконавчих написів нотаріусів»

прийнято 
рішення

без зауважень
23. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства «Артемівський завод по обробці кольорових металів»

прийнято 
рішення

24. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Верхньодніпровський авторемонтний завод»

прийнято 
рішення

25. Щодо відмови в скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Межівське районне виробниче підприємство «Агротехсервіс»

прийнято 
рішення

26. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами ТОВ «КИЇВ-ДІЛЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 33402728)

прийнято 
рішення

27. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного 
товариства акціонерного банку «Укргазбанк»

прийнято 
рішення

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя 
та НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665, 
та наданих документів Публічним акціонерним това-
риством «Закритий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «Преміум-фонд», що є 
правонаступником Відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «Преміум-фонд», 01601, м. Київ, вулиця 
Мечникова, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 32969489, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з його лікві-
дацією, скасовано реєстрацію випуску акцій Відкритого 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-

ний корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд», 
код за ЄДРПОУ: 32969489, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
132056, на загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят мільйо-
нів) гривень, у кількості 5 000 (п’ять тисяч) штук, номіна-
лом 10 000 (десять тисяч) гривень. Скасовано реєстра-
цію проспекту емісії акцій Відкритого акціонерного 
товариства «Закритий недиверсифікований корпоратив-
ний інвестиційний фонд «Преміум-фонд», код за 
ЄДРПОУ: 32969489, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
132056, що зареєстрований 20.09.2004 року Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульова-
но свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Відкритого 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд» 
№1239 від 20.06.2008 року, що видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0199 – СІ від 13 травня 2015 року.

13.05.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПРавлІННя ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва По 
ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФІКаЦІЇ «ШеПетІвКаГаЗ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ:03361394
3.Місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка, 

вул. Економічна, 29
4. Міжміський код, телефон та факс: (03840)5-61-15
5.Електронна поштова адреса: gazshep@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://shepetivkagaz.ucoz.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ текст повідомлення
Повноваження Турінського Володимира Володимировича, обраного 

на посаду голови правління ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2012 р, вважа-
ються припиненими відповідно до рішенням Наглядової ради від 
27.04.2015 р. в зв’язку із закінченням строку повноважень (Протокол за-
сідання Наглядової ради №5 від 27.04.2015 р. про обрання правління 
Товариства). Турінський Володимир Володимирович (згоду на розкриття 
паспортних даних не надано), володіє часткою у статутному капіталі 
емітента 15,2572%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 3-х років — голова правління Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Повноваження Журавської Олени Тимофіївни, обраної на посаду 
члена правління ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2012 р., вважаються припи-
неними відповідно до рішенням Наглядової ради від 27.04.2015 р. в 
зв’язку із закінченням строку повноважень (Протокол засідання Нагля-
дової ради №5 від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). 
Журавська Олена Тимофіївна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано), володіє часткою у статутному капіталі емітента 1,4280%. Інші 
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 3-х років — член 
правління Товариства, головний бухгалтер Товариства. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Повноваження Личика Валентина Веніаміновича, обраного на поса-
ду члена правління ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2012 р., вважаються при-
пиненими відповідно до рішенням Наглядової ради від 27.04.2015 р. в 
зв’язку із закінченням строку повноважень (Протокол засідання Нагля-
дової ради №5 від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). 
Личик Валентин Веніамінович (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано), володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0035%. Інші 
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 3-х років — член 
правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

Повноваження Раєвої Валентини Миколаївни, обраної на посаду 
члена правління ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2012 р., вважаються припи-
неними відповідно до рішенням Наглядової ради від 27.04.2015 р. в 
зв’язку із закінченням строку повноважень . (Протокол засідання Нагля-
дової ради №5 від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). 
Раєва Валентина Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано), володіє часткою у статутному капіталі емітента 1,3258 %. Інші 
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 3-х років — член 
правління Товариства, начальник відділу кадрів. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Повноваження Качаровського Петра Адамовича, обраного на посаду 
члена правління ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2012 р., вважаються припи-
неними відповідно до рішенням Наглядової ради від 27.04.2015 р. в 
зв’язку із закінченням строку повноважень (Протокол засідання Нагля-
дової ради №5 від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). 
Качаровський Петро Адамович (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано), не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх 3-х років — член прав-
ління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

Турінський Володимир Володимирович, обраний на посаду голови 
правління ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2015 р, строком на три роки, відпо-
відно до рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової 
ради №5 від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). Турін-
ський Володимир Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних 
не надано), володіє часткою у статутному капіталі емітента 15,2572%. 

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 3-х років  — 
голова правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Адамець Іван Кирилович, обраний на посаду члена правління 
ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2015 р, строком на три роки, відповідно до 
рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №5 
від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). Адамець Іван Ки-
рилович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), володіє част-
кою у статутному капіталі емітента 0,0123%. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 3-х років — голова Шепетівської РДА. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Пращур Анатолій Миколайович, обраний на посаду члена правління 
ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2015 р, строком на три роки, відповідно до 
рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №5 
від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). Пращур Анатолій 
Миколайович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), не воло-
діє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 3-х років — директор ТОВ «Шепетів-
ка Енергоінвест», заступник голови правління ПАТ «Шепетівкагаз». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Личик Валентин Веніамінович, обраний на посаду члена правління 
ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2015 р, строком на три роки, відповідно до 
рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №5 
від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). Личик Валентин 
Веніамінович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 0,0035%. Інші посади, які обій-
мала посадова особа протягом останніх 3-х років — член правління 
ПАТ «Шепетівкагаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Раєва Валентина Миколаївна, обрана на посаду члена правління 
ПАТ «Шепетівкагаз» 27.04.2015 р, строком на три роки, відповідно до 
рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №5 
від 27.04.2015 р. про обрання правління Товариства). Раєва Валентина 
Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 1,3258 %. Інші посади, які обі-
ймала посадова особа протягом останніх 3-х років — член правління 
ПАТ «Шепетівкагаз», начальник відділу кадрів Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2015  року 
(протокол № 20):

обрано Наглядову раду ПАТ «Шепетівкагаз» у наступному складі:
- Петренко Григорій Миколайович, Алешківська Галина Павлівна, 

Раєв Ігор Володимирович, Турінський Євген Володимирович, Папаш 
Іван Якимович.

На засіданні Наглядової ради 07.05.2015 року (Протокол №7) обрано 
головою Наглядової ради Петренко Григорія миколайовича (згоду на 
розкриття паспортних даних не надано), володіє часткою у статутному 
капіталі емітента 0,0019%. Інші посади, які обіймала посадова особа 
протягом останніх 5-и років — голова Наглядової ради Товариства. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у 
персональному складі посадових осіб викликані необхідністю обрання 
голови Наглядової ради Товариства з новообраних членів Наглядової 
ради.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2015 
року (протокол № 20):

обрано Ревізійну комісію ПАТ «Шепетівкагаз» у наступному складі:
- Клименко Лариса Степанівна, Федорійчук Ярослав Петрович, Хо-

ронжук Олександр Іванович
На засіданні Ревізійної комісії (Протокол №1 ) обрано головою Реві-

зійної комісії Клименко ларису Степанівну (згоду на розкриття пас-
портних даних не надано), володіє часткою у статутному капіталі емі-
тента 0,0016%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5-и років — заступник голови Ревізійної комісії Товариства. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у 
персональному складі посадових осіб викликані необхідністю обрання 
голови Ревізійної комісії Товариства з новообраних членів Ревізійної ко-
місії.

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

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

2.Найменування посади __________              турінський в.в.
Голови правління               (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                         07.05.2015 р.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФІКаЦІЇ «ШеПетІвКаГаЗ»
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додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

ФІНаНСовий ЗвІт 
СУБ'ЄКта малоГо ПІдПРиЄмНиЦтва

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 04 01

Підприємство товариство з обмеженою 
відповідальністю «Інвестиційно-
будівельна група»

за ЄДРПОУ 32486636

Територія Голосіївський район м. Києва за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарю-
вання ТОВ

за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності організація 
будівництва будівель

за КВЕД 41.10

Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя 
Жовтня, 100/2 , т. 272-02-71

Форма N 1-м 
Код за ДКУД 1801006

1. Баланс на 31 березня 2015 р. 
актив Код 

рядка
На початок 

звітного 
року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 160831,9 161649,6
Основні засоби: 1010  161,1  162,0
первісна вартість 1011  492,9  492,9
знос 1012  ( 331,8 )  ( 330,9 )
Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Довгострокові фінансові інвестиції 1030  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 160993,0 161811,6
II. оборотні активи
Запаси: 1100  144,9  144,9
у тому числі готова продукція 1103  - -
Поточні біологічні активи 1110  - -
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

1125  7571,8  720,5

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом

1135  28293,8 28293,8

у тому числі з податку на прибуток 1136  - -
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність

1155  52632,1  50576,2

Поточні фінансові інвестиції 1160 198315,4 198315,4
Гроші та їх еквіваленти 1165  -  2,7
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Інші оборотні активи 1190  1149,5  1141,9
Усього за розділом II 1195 288107,5  279195,4
III. Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття

1200  -  -

Баланс 1300 449100,5  441007,0

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500,0 500,0
Додатковий капітал 1410 - -

Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 ( 497538,0 ) ( 497626,6 )

Неоплачений капітал 1425 ( — ) ( — )
Усього за розділом І 1495 ( 497038,0 ) ( 497126,6 )
II. довгострокові зобов’язання, 
цільове фінансування та забезпе-
чення

1595 - -

IІІ. Поточні зобов'язання - -
Короткострокові кредити банків 1600 563121,7 572890,3
Поточна кредиторська заборгованість 
за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610 - 169998,3

товари, роботи, послуги 1615 1031,4
розрахунками з бюджетом 1620  194,8 249,8
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 -  3,1
розрахунками з оплати праці 1630  7,0  13,5
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 381783,6 194978,6
Усього за розділом IІІ 1695 946138,5 938133,6
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утримува-
ними для продажу, та групами 
вибуття

1700 - -

Баланс 1900  449100,5  441007,0

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

2. ЗвІт ПРо ФІНаНСовІ РеЗУлЬтати 
за I Квартал 2015 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За анало-
гічний 
період 

попере-
днього 

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

2000 - - 

Інші операційні доходи 2120 11,1
Інші доходи 2240 1199,5
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240 ) 2280 1210,6
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт,послуг)

2050 ( — ) ( — )

Інші операційні витрати 2180 ( 88,6 ) ( 66,2 )
Інші витрати 2270 ( )  ( 112245,4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285  ( 88,6 ) ( 112311,6 )
Фінансовий результат до оподатку-
вання (2280 — 2285) 

2290 -88,6 -111101,0

Податок на прибуток 2300 ( — ) ( — )
Чистий прибуток (збиток) (2290 -2300) 2350 -88,6 -111101,0

Керівник  __________  а.І. Коноваленко 
 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер  __________  _______________
 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ
 «ІНвеСтиЦІйНо-БУдІвелЬНа ГРУПа»
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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 «ПеРШий 
IНвеСтиЦIйНий БаНК»

2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський 

проспект, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28 
5. Електронна поштова адреса kaydanyuktm@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.pinbank.ua

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

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК» на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного 
станом на 30.04.2015р. та отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» 08.05.2015р., повiдомляє про змiну частки власника акцiй, якому 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера-
фiзичної особи до змiни пакета акцiй становив 32,7897% статутного 
капiталу ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», розмiр частки 
акцiонера-фiзичної особи пiсля змiни пакета акцiй становить 40,6362% 
статутного капiталу ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 

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
Заступник Голови Правлiння Сахно Свiтлана володимирiвна 

12.05.2015
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСЬКа ІНоваЦІйНо-ФІНаНСова 

КомПаНІя»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Українська іноваційно-фінансова компанія»

2. Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «УІФК»
3. Місцезнаходження емітента: 04212 , м. Київ, вул. Маршала Мали-

новсь кого,12-а
4. Міжміський код та телефон емітента: 0444952373
5. Веб-сайт емітента: http://www.uifc.kiev.ua/
6. Вид особливої інформації : Факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
II. текст повідомлення

Дата вчинення дiї: 12 травня 2015 року; дiя — делiстинг; найменування 
фондової бiржи: ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Вид, 
номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 
простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi iснування, номiнальною 
вартiстю 100,00 грн. кожна, у кiлькостi 5 000 000 штук. Спiввiдношення 
частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв (у вiдсотках) : 100%. Свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску акцiй №UA1001371004, видане НКЦПФР 
15.01.2013. Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо 
яких вчинена дiя: облiгацiї процентнi iменнi серiї А в бездокументарнiй 
формi iснування, номiнальною вартiстю 1000,00 грн. кожна, у кiлькостi 
50  000 штук. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй №145/2/04 ви-
дане ДКЦПФР 14.10.2004. Пiдставою для делiстингу є Протокол № 77 
Засiдання Правлiння ПАТ «КМФБ» про переведення акцій простих імен-
них та облiгацiй ПАТ «УIФК» з 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових 
паперiв у категорiї позалiстинговi цiннi папери в зв’язку з невідповідністю 
вимогам. 

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

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

Генеральний директор Бобриньов о.в.  12.05.2015

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«БРодІвСЬКий Завод СУхоГо 

ЗНеЖиРеНоГо молоКа»
Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство «Бро-

дівський завод сухого знежиреного молока»
Код за ЄДРПОУ : 00446374
Місцезнаходження: 80601, Львівська обл., м. Броди, вул. Івана Богуна, 3
Міжміський код, телефон та факс: (03266) 2-70-10, 2-59-92
Електронна поштова адреса: lidia.bilyk@komo.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
stockmarket.gov.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради акціонерів ПАТ «Бродівський завод су-
хого знежиреного молока» від 12.05.2015 р.(Протокол №02/15 від 
12.05.2015 р.) звільнено:

- Биць Анатолій Антонович з посади Директора. Акціями емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 
Строк перебування на посаді 2 роки. Підстава — заява про звільнення.

За рішенням Наглядової ради акціонерів ПАТ «Бродівський завод су-
хого знежиреного молока» від 12.05.2015 р.(Протокол №02/15 від 
12.05.2015 р.) призначено:

- Андрощук Олег Костянтинович на посаду Директора без встановле-
ного терміну. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за по-
садові та корисливі злочини не має. Попередні посади, які обіймав про-
тягом 5 останніх років — ПрАТ «Галнафтохім» — керівник проектів та 
програм, ТОВ «Нутрітех Україна» — директор з регіонального розвитку, 
ПАТ «Концерн Хлібпром» — директор Львівського заводу №5.

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

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

Найменування посади директор андрощук олег Костянтинович 
12.05.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «меНедЖІНГ КомПаНІ».

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24841543.
Місцезнаходження емітента: вул. Щорса, будинок,66 місто Чернігів, 

14014.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 976-001, факс 

(0462)  976-002.
Електронна поштова адреса емітента: white@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: managing.com.ua 
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
У зв’язку з закінченням повноважень Директора Товариства, Наглядова 

Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖІНГ КОМ-
ПАНІ», Протокол № 9 від 12.05.2015 року, прийняла рішення звільнити:

Директора Товариства Білого Віктора Григоровича, паспорт серія НК 
№ 470017 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 
16.01.1998 року. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
товариства в розмірі 0%. Особа перебувала на посаді з 17.05.2012 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», Протокол № 9 від 12.05.2015 року, прий-
няли рішення призначити:

Директором Товариства Білого Віктора Григоровича, паспорт серія НК 
№ 470017 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 
16.01.1998 р. Пакет акцій, які належать особі — 0 шт. Особа призначена 
на посаду терміном на 3 роки. Посади, які обіймала особа: з 
09.08.2006 року — Голова правління ЗАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 
25.12.2008 року Директор ЗАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 21.06.2011 року 
Директор ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

директор  Білий в.Г.
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СмIла-аГРоПРомСеРвIС»

особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати Повідомлення про виникнення особливої 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Смiла-
Агропромсервiс»

2. Код за ЄДРПОУ 30065580
3. Місцезнаходження 20700, Смiла, Мазура, 21а
4. Міжміський код, телефон та факс 04733 4-63-08
5. Електронна поштова адреса agropromsmila@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

smila-agroprom.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Узв’язку з поданою заявою звiльнено з посади В.о. Голови 

Правлiння ПрАТ «Смiла-Агропромсервiс» Сватуху В.С. Письмової 
згоди на публiкацiю паспортних даних вiд посадової особи не отрима-
но; часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; обiймав по-
саду з 13.09.2012 року. Рiшення прийнято Наглядовою радою Това-
риства 13.05.2015р.(Протокол №2)

Обраний Голова Правлiння ПрАТ «Смiла-Агропромсервiс» Тищен-
ко  М.О. Письмової згоди на публiкацiю паспортних даних вiд посадової 
особи не отримано; часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою Товариства 13.05.2015р.(Протокол №2)

На посаду Члена Правлiння обрано Кабанець С.I. Письмової згоди 
на публiкацiю паспортних даних вiд посадової особи не отримано; 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; Протягом своєї 
дiяльностi Кабанець С.I. обiймала посаду бухгалтера; строк на який 
призначено особу — 3 роки. Рiшення прийнято Наглядовою радою 
Товариства 13.05.2015р. (Протокол №2)

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

тищенко микола 
олександрович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.05.2015

(дата)

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРаЇНСЬКий ПРоФеСІйНий БаНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК». 

2. Код за ЄДРПОУ: 19019775.
3. Місцезнаходження: 02660, м.Київ, вул. Марини Раскової, 15. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-82-96, (044) 461-82-60.
5. Електронна поштова адреса: upb@upb.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://upb.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради акціонерів ПАТ «УПБ» (протокол №16 
від 06.05.2015р.)

Припинено повноваження Голови Правління — Лихочаса Андрія 
Олексійовича у зв’язку з переведенням на посаду Заступника Голови 
Правління ПАТ «УПБ». Особа перебувала на посадi — 10 років.

Призначено на посаду Заступника Голови Правління та покладено 
тимчасове виконання обов’язків Голови Правління на Чуприну Андрія 
Михайловича (паспорт СМ №423028 виданий 31.10.2001р. УСВМ 
К-Святошинського РВ УМВС України в Київській обл.) у зв’язку з прий-
няттям рiшення Наглядовою радою ПАТ «УПБ». Посади, що обiймала 
особа протягом останнiх п’яти років: Директор РБУ-1. Особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено без-
строково. Часткою у статутному капіталі ПАТ «УПБ» не володіє. 

Призначено (переведено) на посаду Заступника Голови Правлін-
ня — Лихочаса Андрія Олексійовича (паспорт АЕ 581546 виданий 
10.06.1997р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй  обл.) 
у зв’язку з прийняттям рiшення Наглядовою радою ПАТ «УПБ». Посади, 
що обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв — Голова Правлiння 
ПАТ «УПБ», Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Українська нацiональна розрахункова картка», член Наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства «Перше всеукраїнське бюро кре-
дитних iсторiй». Володіє часткою у статутному капіталі — 0,002768%. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Призначено безстроково.

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

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

2. Заступник Голови Правління  в. д. мирочинський 
12.05.2015р.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРСПеЦБУд»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента :ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРСПЕЦБУД»
2.код за ЄДРПОУ :30566405
3.Місцезнаходження: вул.Московська,6, м.Кременчук, Полтавська обл., 

39623
4.Мміжміський код,а телефон та факс емітента:, (05366)5-31-60.
5.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : ukrspetsbud.io.ua
3.Електронна поштова адреса: ukrspetsbud@satel.net.ua
4.Вид особливої інформації — зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Укрспецбуд»(протокол 

№12-05-01 від 12.05.2015р.)на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів про реорганізацію виконавчого органу Товариства (протокол №27/04/15 
від 27.04.2015р.): 

припинено повноваження голови правління ПрАТ «Укрспецбуд» Мор-
дас Віктора Петровича Посадова особа згоду на розкриття паспортних да-
них не надала.Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не 
має. Володіє часткою в СК в розмірі 7.0573%.На посаді голови правління 

перебував з 28.04.2011р.Протягом останніх 5 років займав посади: голова 
правління ПрАТ «Укрспецбуд», ген.директор ТОВ «Цегла Кременчука»;

припинено повноваження заступника голови правлiння ПрАТ «Укр-
спецбуд» Брикової Лiдiї Петрiвни.Посадова особа згоду на розкриття пас-
портних даних не надала.Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 
злочини не має. Володiє часткою в СК в розмiрi 16.1144%.На посадi заступ-
ника голови правлiння перебувала з 28.04.2011р.Протягом останнiх 5 рокiв 
займала посаду заст.голови правлiння ПрАТ «Укрспецбуд».

припинено повноваження члена правління ПрАТ «Укрспецбуд» Борзо-
вої Наталі Миколаївни Посадова особа згоду на розкриття паспортних да-
них не надала.Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не 
має. Часткою в СК не володіє. На посаді члена правління перебувала з 
28.04.2011р.Протягом останніх 5 років займала посаду головний бухгалтер 
ПрАТ «Укрспецбуд», член правління;

призначено на посаду директора ПрАТ «Укрспецбуд» Мордас Віктора 
Петровича .Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не нада-
ла.Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Воло-
діє часткою в СК в розмірі 7.0573%.Протягом останніх 5 років займав по-
сади: голова правління ПрАТ «Укрспецбуд», ген.директор ТОВ «Цегла 
Кременчука».

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

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

директор Прат «Укрспецбуд» мордас в.П.  13.05.2015р.
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЧеКСІл-автоСеРвІС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС»
Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне то-

вариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14252165 
Місцезнаходження емітента: вул. Щорса, будинок,66 місто Черні-

гів, 14014
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0 (462) 66-89-81, факс 

0 (462) 66-22-81
Електронна поштова адреса емітента: avsglbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: avto.cheksil.cn.ua
Регіон емітента: 7410136600
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення

У зв’язку з закінченням повноважень членів Правління Товари-
ства, Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» Протокол № 7 від 12.05.2015 року, прийняла 
рішення звільнити:

- Першого заступника Голови Правління, члена Правління Комка 
Володимира Івановича, паспорт серія НК № 512343 виданий Ново-
заводським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 04.06.1998 року. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в 
розмірі 0,0083 %. Особа перебувала на посаді з 16.01.2015 року. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- Члена Правління Червону Наталію Андріївну, паспорт серія НК 
№ 140066 виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігів-
ської  обл. 22.06.1996 року. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на посаді 
з 30.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- Члена Правління Денисенко Ганну Миколаївну, паспорт серія НК 
№ 270997 виданий Ново заводським ВМ УМВС України в Чернігів-
ської обл. 25.02.1997 року. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на посаді 
з 30.04.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», Протокол № 7 від 12.05.2015 року 
призначити:

- Першим заступником Голови Правління, членом Правління Ком-
ка Володимира Івановича, паспорт серія НК № 512343 виданий Ново-
заводським ВМ УМВС України в Чернігівської обл. 04.06.1998 року. 
Пакет акцій, які належать особі — 336 шт. Особа призначена на по-
саду терміном на 3 роки. Посади, які обіймала особа: з 01.07.2011  року 
Голова правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 16.01.2015 року 
перший зпступник Голови Правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- Члена Правління Денисенко Ганну Миколаївну, паспорт серія НК 
№ 270997 виданий Ново заводським ВМ УМВС України в Чернігів-
ської обл. 25.02.1997 року. Пакет акцій, які належать особі — 0 шт. 
Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Посаду, яку обійма-
ла особа: з 01.11.2011 року — головний бухгалтер ПрАТ «ЧЕКСІЛ-
АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

- Члена Правління Червону Наталію Андріївну, паспорт серія НК 
№ 140066 виданий Ново заводським ВМ УМВС України в Чернігів-
ської обл. 22.06.1996 року. Пакет акцій, які належать особі — 0 шт. 
Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Посаду, яку обійма-
ла особа: з 01.03.2010 року рієлтер ЗАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», 
01.07.2011 року рієлтер ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» . Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства.

Голова Правління  Климко С.м.

ПовІдомлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ 
(ІНФоРмаЦІЇ ПРо ІПотеЧНІ ЦІННІ ПаПеРи, СеРтиФІКати ФоНдУ 

оПеРаЦІй З НеРУхомІСтЮ) емІтеНта 
I. ЗаГалЬНІ вІдомоСтІ 

1. Повне найменування емітента 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЄвРоПейСЬКий СтРаховий алЬяНС» 

2. Код за ЄДРПОУ 
19411125
3. Місцезнаходження 
01034 Київ Глибочицька, 33-37
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 254-63-00 (044) 254-63-50
5. Електронна поштова адреса 
acc@eia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. теКСт ПовІдомлеННя
Черговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Європейський стра-

ховий альянс», які відбулися 30.04.2015 року (протокол № 1 від 30.04.2015р.)., 
на підставі рішення акціонера, компанії «LANIVET INVESTMENTS LIMITED», 
який володіє 92,347% статутного капіталу Товариства прийнято рішення 
про звільнення (відкликання з посад) наступних посадових осіб: 

Посадова особа Тарасов Олексій Євгенійович (паспорт: РФ номер 
45 06 381406 виданий 28.11.03 р. ОВД района Арбат м. Москва), яка за-
ймала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 5 років.

Посадова особа Чернявська Надія Олексіївна (паспорт: серія СО но-
мер 981742 виданий 02.04.02 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.

Посадова особа Пушкарьова Вікторія Олександрівна (паспорт: серія 
СО номер 711668 виданий 14.08.02 р. Харківським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.

Посадова особа Гущин Петро Олександрович (паспорт: серія РФ номер 
45 06 230943 виданий 11.12.08 р. відділення по району Останкіно ОУФМС 
Росії по м.Москві в СВАО), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, 
звільнена. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Черговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Європейський страхо-
вий альянс», які відбулися 30.04.2015 року (протокол № 1 від 30.04.2015р.)., 
на підставі рішення акціонера, компанії «LANIVET INVESTMENTS LIMITED», 
який володіє 92,347% статутного капіталу Товариства прийнято рішення про 
призначення (обрання на посади) наступних посадових осіб: 

Посадова особа Каплун Юрій Маркович (паспорт: посадова особа не 
надала згоди про оприлюднення даних), призначена на посаду Голова На-
глядової ради. 

Посадова особа Бескрестнов Сергій Олександрович (паспорт: серія 
СН номер 345814 виданий 26.11.96 р. Залізничним ГУ РУ МВС України в 
м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Посадова особа Брагінський Ігор Володимирович (паспорт: серія СН номер 
126587 виданий 16.05.96 р. ), призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Посадова особа Царичков Сергій Володимирович (паспорт: серія СН 
номер 497699 виданий 15.07.97 р. ), призначена на посаду Голова Ревізій-
ної комісії.

Посадова особа Суржик Ігор Афанасійович (паспорт: серія СН номер 
049909 виданий 11.01.96 р. ), призначена на посаду Член Ревізійної комі-
сії. Строк, на який призначено особу: безстроково.

Посадова особа Карпова Світлана Сергіївна (паспорт: серія СН номер 
085142 виданий 12.03.96 р. ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. 

Черговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Європейський стра-
ховий альянс», які відбулися 30.04.2015 року (протокол № 1 від 
30.04.2015р.)., прийнято рішення про призначення (переобрання на поса-
ду) Голови Правління: Воронянська Марина Вікторівна (паспорт: серія СН 
номер 369507 виданий р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правлін-
ня ПрАТ «Європейський страховий альянс».

Всі призначені (обрані) посадові особи володiть часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%, володiють пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.., 
розмір пакета акцій емітента, які належать посадовим особам: 0.

Всі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають.

Строк, на який призначено всіх обраних посадових осіб: безстроково.
III. ПІдПиС

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

Голова Правління  м. воронянська
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ПовІдомлеННя ПРо виНиКНеННя оСоБливоЇ ІНФоРмаЦІЇ 
(ІНФоРмаЦІЇ ПРо ІПотеЧНІ ЦІННІ ПаПеРи, СеРтиФІКати ФоНдУ 

оПеРаЦІй З НеРУхомІСтЮ) емІтеНта 
I. ЗаГалЬНІ вІдомоСтІ 

1. Повне найменування емітента 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЄвРоПейСЬКий СтРаховий алЬяНС» 

2. Код за ЄДРПОУ 
19411125
3. Місцезнаходження 
01034 Київ вул.Глибочицька, 33-37
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 254-63-00, (044) 254-63-50
5. Електронна поштова адреса acc@eia.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.eia.com.ua
7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, припи-

нення його філій, представництв
II. теКСт ПовІдомлеННя 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Європейський страховий 
альянс» 30.04.2015 року прийнято рішення про припинення (закриття, лік-
відацію) наступних відокремлених структурних підрозділів у зв’язку із еко-
номічною недоцільністю існування:

- Друга київська філія, місцезнаходження: 01004 КИЇВ, Басейна, буд.7-В; 
- Луганська дирекція, місцезнаходження: 91033 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, 

ЛУГАНСЬК, Оборонна, буд.6А; 
- Кіровоградська дирекція, місцезнаходження: 25006 КІРОВОГРАД-

СЬКА ОБЛАСТЬ, КІРОВОГРАД, Карла Маркса, буд.11/11, корп.6; 
- Дніпропетровська регіональна дирекція, 49000 ДНІПРОПЕТРОВ-

СЬКА ОБЛАСТЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Глінки, буд.16; 
- Івано-Франківська філія, місцезнаходження: 76000 ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Незалежності, буд.3;
- Сімферопольська дирекція, місцезнаходження: 95026 АВТОНОМНА 

РЕСПУБЛІКА КРИМ, СІМФЕРОПОЛЬ Гагаріна, буд.19, оф.2; 
- Кримська дирекція, місцезнаходження: 99011 СЕВАСТОПОЛЬ, Сеня-

віна, буд.1; 
- Запорізька дирекція, місцезнаходження: 69002 ЗАПОРІЗЬКА ОБ-

ЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, Червоногвардійська, буд.48; 
- Донецька дирекція, місцезнаходження: 83050 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

ДОНЕЦЬК, Щорса, буд. 38; 
- Харківська дирекція, місцезнаходження: 61002 ХАРКІВСЬКА ОБ-

ЛАСТЬ, ХАРКІВ, Іванова, буд.33, оф.4.
Дата та номер рішення про створення відокремлених підрозділів: Про-

токол Загальних зборів акціонерів № 2 від 20.07.2001року.
Функції, що виконували підрозділи: здійснення страхування на підставі 

отриманих страховиком ліцензій
III. ПІдПиС 

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

Голова Правління  м. воронянська

ПовІдомлеННя
про прийняті рішення загальними зборами акціонерів 

Пат «КиЇвПРоеКт»
від 29.04.2015 року

Шановний акціонере!
29 квітня 2015 року о 12:00 год. відбулися чергові загальні збори акціо-

нерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ».
Відповідно до вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» 

та п. 9.27 Статуту ПАТ «КИЇВПРОЕКТ» інформуємо, що за підсумками го-
лосування з питань порядку денного переважною більшістю голосів 
вирішено наступне:

1. Питання перше порядку денного: «Про обрання лічильної комі-
сії товариства».

Рішення:
Створити Лічильну комісію Товариства та сформувати її у складі з 3-х осіб.
Обрати до складу Лічильної комісії:
- Бондар Олену Едуардівну; 
- Приймак Світлану Василівну; 
- Золотова Володимира Сергійовича.
2. Питання друге порядку денного: «Про обрання Голови та Секре-

таря Загальних зборів акціонерів».
Рішення:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Доброву Світлану Кос-

тянтинівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів — Зарівну Тетяну 
Тимофіївну.

3. Питання трете порядку денного: «Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік».

Рішення: 
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік .
4. Питання четверте порядку денного: «Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік».
Рішення: 
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
5. Питання п’яте порядку денного: «Прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.».
Рішення: 
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік .
6. Питання шосте порядку денного: «Про затвердження річного 

звіту товариства за 2014 рік».
Рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
7. Питання сьоме порядку денного: «Про затвердження річного 

звіту товариства за 2013 рік».
Рішення не прийнято.
8. Питання восьме порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків 

товариства за 2014 рік».
Рішення: 
Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства звітного року на-

ступним чином: чистий прибуток Товариства в сумі 111 тис. грн. залишити 
нерозподіленим .

Наглядова рада Пат «КиЇвПРоеКт»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Молнiя»

2. Код за ЄДРПОУ: 05407746
3. Місцезнаходження: 07501, смт. Баришiвка, вул. Торфяна, 26
4. Міжміський код, телефон та факс: (04576)51661 (04576)51661 
5. Електронна поштова адреса: info@molniya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://molniya.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв ПАТ «МОЛНIЯ» (Протокол № 23-04/15 вiд 

«23» квiтня 2015 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень, припи-
нено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Кредо Актив Есет Менеджмент», код за ЄДРПОУ 
35253877. Посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «Молнiя» займав протягом 
3-х рокiв. Частка в статутному капiталi ПАТ «МОЛНIЯ» — 9,9000%. Пiдстава 
припинення повноваження — закiнчення строку повноважень. 

Рiшенням загальних зборiв ПАТ «МОЛНIЯ» (Протокол № 23-04/15 вiд 
«23» квiтня 2015 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень припи-
нено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Зарецького Миколи Iгоровича. 

Згоду на розкриття персональних даних не дав. Посаду члена ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «МОЛНIЯ» займав протягом 3-х рокiв. Частка в статутному 
капiталi ПАТ «МОЛНIЯ» — 0%. Пiдстава припинення повноваження — 
закiнчення строку повноважень. 

Рiшенням загальних зборiв ПАТ «МОЛНIЯ» (Протокол № 23-04/15 вiд 
«23» квiтня 2015 року) обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «МОЛНIЯ» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредо Актив 
Есет Менеджмент», код за ЄДРПОУ 35253877, термiном на три роки. Част-
ка в статутному капiталi ПАТ «МОЛНIЯ» — 9,9000%. Пiдстава обрання — 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МОЛНIЯ». 

Рiшенням загальних зборiв ПАТ «МОЛНIЯ» (Протокол № 23-04/15 вiд 
«23» квiтня 2015 року) обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї 
ПАТ  «МОЛНIЯ» Зарецького Миколу Iгоровича термiном на три роки. Згоду 
на розкриття персональних даних не дав. Частка в статутному капiталi 
ПАТ  «МОЛНIЯ» — 0%. Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Пiдстава обрання — рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МОЛНIЯ». 
Протягом останiйх п’яти рокiв обiймав наступнi посади — ПрАТ «Києво-
Святошинський iнформацiйно-обчислювальний центр» начальник вiддiлу 
iнформацiйних технологiй.

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

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

директор ящинський Павло анатолiйович,  12.05.2015 р.

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «молНIя»
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«ГРаНIтНа IНдУСтРIя УКРаЇНи» 

(місцезнаходження: 01010 м. Київ Печерський район м. Київ вул. 
Суворова, 4)

Повідомляємо, що «10» липня 2015 року за адресою: 01010 м. Київ 
Печерський район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 328 відбудуться чергові 
річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «10» липня 2015 року з 18-20 до 18-45 за міс-
цем проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 19-00.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-

гових річних загальних зборах — 06.07.2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів То-

вариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-

зора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ви-

конавчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізо-

ром Товариства своїх повноважень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання членами 

Наглядової ради Товариства своїх повноважень.
14. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Затвердження змін до Положення «Про загальні збори акціоне-

рів». 
18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
19. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-

тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подаєть-
ся в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 16-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адре-
сою 01010 м. Київ Печерський район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 328, а 
в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу, кількість акцій, що належать акціонеру. У разі особистого 
звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтвер-
джує його особу та повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор То-
вариства — Томчук Максим Юрійович

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном 0500105672.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 

«еКСПо НаФта ПРодУКт» (далі-Товариство), 
(місцезнаходження: 83087, м. Донецьк, площа Бакинських Комісарів, б. 6 

офіс 1.)
Повідомляємо, що «03» липня 2015 року за адресою: 02166, м.Київ, 

проспект лісовий, буд. 25, зала для переговорів, відбудуться чергові 
річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «03» липня 2015 року з 18.10 до 18.50 за міс-
цем проведення загальних зборів Товариства.

Початок зборів об 19.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-

гових річних загальних зборах — 29.06.2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів То-

вариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-

зора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ви-

конавчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-

ства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізо-

ром Товариства своїх повноважень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання членами 

Наглядової ради Товариства своїх повноважень.
14. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
17. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
18. Затвердження змін до Положення «Про загальні збори акціоне-

рів». 
19. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
20. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-

тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подаєть-
ся в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адре-
сою: 83087, м. Донецьк, площа Бакинських Комісарів, б. 6 офіс 1, а в день 
проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер пови-
нен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор То-
вариства — Лубенець Олександр Анатолійович. Для участі у зборах необ-
хідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що 
підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до 
діючого Законодавства 

довідки за телефоном (062) 202-63-03



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 14 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПУБлІЧНоГо аКЦІоНеРНоГо товаРиСтва 
«ІНвеСтБУдСеРвІС» 

(далі-Товариство), 
(місцезнаходження: 83060, місто Донецьк, вул. Куйбишева, б. 143)
Повідомляємо, що «08» липня 2015 року за адресою 01010, місто 

Київ, вул. Івана мазепи, б.11-б, конференц зал відбудуться чергові річні 
загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів : «08» липня 2015 року з 18.10 до 18.45 за міс-
цем проведення загальних зборів Товариства. 

Початок зборів об 19.00
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чер-

гових річних загальних зборах — «02» липня 2015 року Перелік питань, 
що виносяться на голосування

(порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів То-

вариства. 
2. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Реві-

зора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ви-

конавчого органу Товариства. 
4. Розгляд  та прийняття рішення за результатами розгляду звіту На-

глядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності 

Товариства у 2014 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання Ревізо-

ром Товариства своїх повноважень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про встановлення терміну виконання членами 

Наглядової ради Товариства своїх повноважень.
14. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.
17. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
18. Затвердження змін до Положення «Про загальні збори акціонерів». 
19. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління То-

вариства.
20. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо-

жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайоми-

тися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подаєть-
ся в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/
або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціоне-
ром до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за 
письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, 
кожний робочий день з 09-00 по 17-00 (перерва з 13-00 по 14-00 ) за адре-
сою: 83060, місто Донецьк, вул. Куйбишева, б.143. оф. 101, а в день про-
ведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для 
прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену-
вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або пош-
тову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого 
звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтвер-
джує його особу та/або повноваження.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами визначається Голова Правління Товари-
ства — Косенко Ігор Степанович.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує 
його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручен-
ня, оформлене відповідно до діючого Законодавства 

довідки за телефоном (062) 345-45-53

товаРиСтво З оБмеЖеНоЮ 
вIдПовIдалЬНIСтЮ «СаНатоРIй 

«БоРиСФеН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

вiдповiдальнiстю «САНАТОРIЙ 
«БОРИСФЕН»

2. Код за ЄДРПОУ 37558757
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.

Червоноармiйська, 66 Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 493-62-08 (044) 493-62-08
5. Електронна поштова адреса sanborisfen@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.borisfen.ho.ua

7. Вид особливої інформації Рішення вищого органу емітента 
про зменшення статутного 
капіталу

II. текст повідомлення
13 травня 2015 року Загальними зборами учасників Товариства з об-

меженою вiдповiдальнiстю «САНАТОРIЙ «БОРИСФЕН» (надалі — Това-
риство) Протокол №15 вiд 13.05.2015р. прийнято рішення про виключен-
ня учасника Товариства — НЕТСТОУН ТЕКНIКС IНК. (NETSTONE 
TECHNICS INC.) з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «САНАТОРIЙ 
«БОРИСФЕН».

Вiдомостi про зменшення статутного капіталу Товариства:
• Розмір статутного капіталу до зменшення — 24 496 291 грн.;
• Розмір, на який зменшено статутний капітал — 5 616 900 грн.;
• Розмір статутного капіталу після зменшення — 18 879 391 грн..
Статутний капітал Товариства зменшується на 5 616 900грн. (22,93%) 

в результаті виключення одного учасника зi складу Товариства.
III. Підпис

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

директор тов «СаНатоРІй «БоРиСФеН»  Гурський С.в.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «тоРГРIЧтРаНС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150326
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, Набережно-Хрещатицька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 585 60 00 044 585 60 00
5. Електронна поштова адреса: elena.kolchenogova@octava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://torgrichtrans.jimbo.com 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
За рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 12.05.2015р. (протокол 

№12/05/2015 вiд 12.05.2015) звiльнено директора Товариства, Нiколаєнко 
Iвана Iвановича, (паспорт ЕЕ № 288274, виданий Первомайським РВ ГУ 
МВС України в Криму 02.08.2000 вiд 02.08.2000р.), який володiє 0 акцiями, 
що складає 0% у статуному капiталi Товариства. Пiдстава — пункт 8 час-
тини 2 статтi 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» та стаття 38 
Кодексу законiв про працю України, обгрунтування змiн у персональному 
складi посадових осiб — заява про звiльнення Нiколаєнко I.I. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Нiколаєнко I.I. пере-
бував на посадi з 01.08.2012р. до 12.05.2015р.

На пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол №12/05/2015 вiд 
12.05.2015р.) призначено директором Товариства Остринського Олексiя 
Миколайовича (паспорт СО № 267504, виданий Мiнським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi вiд 26.11.1999р.), частка, якою володiє в статутному 
капiталi Товарситва складає 0 акцiй, що складає 0% у статутному капiталi. 
Пiдстава — п.8 ч.2 ст.52 Закону України «Про акцiонернi товариства», об-
грунтування — заява Остринського О.М. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Остринського О.М. призначено з 
13.05.2015 — безстроково. За останнi п'ять рокiв Остринський О.М. зай-
мав посаду директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ГРАНД 
БУД-СЕРВIС». 

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

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

директор Нiколаєнко Iван Iванович,  12.05.2015 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)

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

«Одеський припортовий завод»
2. Код за ЄДРПОУ 00206539
3. Місцезнаходження 65481, Одеська обл., м. Южне, 

вул.Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (48) 758-6009/758-6008
5. Електронна поштова адреса offіce@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://opz.odessa.net/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
1. Наказом ФДМУ від 07.05.2015 р. №680 Перевезенцева Олексія Юрі-

йовича, директора юридичного департаменту Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України призначено представником держави, юридичної 
особи — Фонду державного майна України — акціонера, члена Наглядової 
ради АТ «ОПЗ». Акцій Товариства не має. Останні 5 років працював заступ-
ником директора, директором юридичного департаменту Мінекономрозвит-
ку, начальником відділу правового забезпечення, заступником начальника 
управління — начальником відділу правового забезпечення, заступником 
директора департаменту — начальником відділу правового забезпечення 

Укрєвроінфрапроект. Відсутня непогашена судимість. Заборона обіймати 
певні посади відсутня.

2. Згідно завданню на голосування представникам держави на засіданні 
Наглядової ради АТ «ОПЗ», затвердженому наказом ФДМУ від 29.04.2015 р. 
№629, погодженому розпорядженням КМУ від 05.05.2015 р. №433-р, рішен-
ням Наглядової ради АТ «ОПЗ» від 08.05.2015 р. Перелому Сергія Віталійо-
вича, як представника держави, юридичної особи — Фонду державного 
майна України — акціонера Товариства обрано головою Наглядової ради 
Товариства на строк до 27.04.2018 р. Акцій Товариства не має. Останні 5 
років працював на посаді першого заступника Генерального директора Дер-
жавного концерну «Укроборонпром», першим заступник Голови правління 
НАК «Нафтогаз України». Відсутня непогашена судимість. Заборона обі-
ймати певні посади відсутня. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституції України, осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних.

3. Згідно завданню на голосування представникам держави на засіданні 
Наглядової ради АТ «ОПЗ», затвердженому наказом ФДМУ від 29.04.2015 р. 
№629, погодженому розпорядженням КМУ від 05.05.2015 р. №433-р, рішен-
ням Наглядової ради АТ «ОПЗ» від 08.05.2015 р. припинені повноваження 
членів Правління Товариства, які перебували на посаді з 29.04.2015  р. згідно 
рішенню загальних зборів акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р.: Федчуна 
Олександра Юрійовича, частка, якою володів в статутному капіталі емітен-
та, — 0,000096%; Назаренка Сергія Миколайовича, частка, якою володів в 
статутному капіталі емітента, — 0,000096%; Йолкіна Артура Олександрови-
ча, частка, якою володів в статутному капіталі емітента, — 0,000096%; Федо-
рової Людмили Іванівни, частка, якою володіла в статутному капіталі емітен-
та, — 0,000096%; Лісовського Леоніда Васильовича, частка, якою володів в 
статутному капіталі емітента, — 0,000096%; Полякова Дмитра Сергійовича, 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «СтУдIя «ЄвРоПоЗитив»
титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, 
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкрит-
тя в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Бречко Володимир Олександрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.05.2015

(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
«Студiя «Європозитив»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04074, мiсто Київ, Вишгородська, 28/1

4. Код за ЄДРПОУ
31902360
5. Міжміський код та телефон, факс
0443775598 0443775599
6. Електронна поштова адреса
m.turskaya@radiogroup.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 12.05.2015

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://europaplus.ua/news/
important

в мережі 
Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи або ідентифікацій-

ний код за ЄдРПоУ 
юридичної особи

Розмір частки в статут-
ному капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
30.04.2015 звільнено Голова Наглядової ради Звягольська Марiя Анатолiївна 0

Зміст інформації:
Звiльнено Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв №1/2015 вiд 30.04.2015 р. По четвертому питанню порядку денного вирiшено: «4.1. Припинити повно-
важення дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», а саме 1. Звягольська Марiя Анатолiївна — Голова Наглядової ради Товариства, 
2. Фещук Уляна Юрiївна — Член Наглядової ради Товариства. 4.2. Вважати повноваження дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
30.04.2015 р.) складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на Загальних збо-
рах акцiонерiв Товариства 30.04.2015 р.»
Рiшення про звiльнення прийнято на пiдставi особистої заяви посадової особи про бажання припинити її повноваження. 
За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася.
Особа перебувала на посадi з 12.08.2014 р. по 30.04.2015 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
30.04.2015 звільнено Член Наглядової ради Фещук Уляна Юрiївна 0

Зміст інформації:
Звiльнено Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв №1/2015 вiд 30.04.2015 р. По четвертому питанню порядку денного вирiшено: «4.1. Припинити повно-
важення дiючого складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», а саме 1. Звягольська Марiя Анатолiївна — Голова Наглядової ради Товариства, 
2. Фещук Уляна Юрiївна — Член Наглядової ради Товариства. 4.2. Вважати повноваження дiючого (на момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв 
30.04.2015 р.) складу Наглядової ради ПрАТ «Студiя «Європозитив», такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на Загальних збо-
рах акцiонерiв Товариства 30.04.2015 р.»
Рiшення про звiльнення прийнято на пiдставi особистої заяви посадової особи про бажання припинити її повноваження. 
За час перебування на посадi до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi злочини не притягалася.
Особа перебувала на посадi з 12.08.2014 р. по 30.04.2015 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «одеСЬКий ПРиПоРтовий Завод»
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частка, якою володів в статутному капіталі емітента, — 0,001054%; Щурікова 
Миколу Олександровича, акцій Товариства не має.

4. Згідно завданню на голосування представникам держави на засіданні 
Наглядової ради АТ «ОПЗ», затвердженому наказом ФДМУ від 29.04.2015 р. 
№629, погодженому розпорядженням КМУ від 05.05.2015 р. №433-р, рішен-
ням Наглядової ради АТ «ОПЗ» від 08.05.2015 р. членами Правління Товари-
ства АТ «ОПЗ» на строк до 07.05.2020 р. обрано: Федчуна Олександра Юрійо-
вича, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 0,000096%, 
останні 5 років працював на посаді головного інженера, Першого заступника 
Голови Правління АТ «ОПЗ»; Назаренка Сергія Миколайовича, частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента, — 0,000096%, останні 5 років працю-
вав на посаді заступника директора з комерційних питань, заступника Голови 
Правління АТ «ОПЗ»; Федорову Людмилу Іванівну, частка, якою володіє в ста-
тутному капіталі емітента, — 0,000096%, останні 5 років працювала на посаді 
головного бухгалтера, члена Правління АТ «ОПЗ»; Лісовського Леоніда Васи-
льовича, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 0,000096%, 
останні 5 років працював на посаді начальника виробничо-технічного відділу, 
члена Правління АТ «ОПЗ»; Полякова Дмитра Сергійовича, частка, якою во-
лодіє в статутному капіталі емітента, — 0,001054%, останні 5 років працював 

на посаді начальника юридичного відділу, члена Правління АТ «ОПЗ»; Щурі-
кова Миколу Олександровича, акцій Товариства не має. Відомості щодо по-
сад, на яких 5 останніх років працював Щуріков М.О., відсутні; Ткаченко Ольгу 
Сергіївну, акцій Товариства не має. Відомості щодо посад, на яких 5 останніх 
років працювала Ткаченко О.С., відсутні.

У обраних до Правління Товариства, Федчуна О.Ю., Назаренка С.М., 
Федорової Л.І., Лісовського Л.В., Полякова Д.С. відсутні непогашені суди-
мості та заборони обіймати певні посади. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституції 
України, ці особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. 

У обраних до Правління Товариства Щурікова М.О., Ткаченко О.С. від-
сутні інші відомості, необхідні для їх розкриття.

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 Горбатко валерій Степанович

Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.05.2015

(дата)

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КСГ БаНК» 
(ЄДРПОУ 19364584) місцезнаходження: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6
ШаНовНий аКЦІоНеРе! Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «КСГ БАНК» повідомляє Вас про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 червня 2015 
року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6, 
перший поверх, конференс-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах ак-
ціонерів відбудеться 19 червня 2015 року з 11 години 00 хвилин до 11 го-
дини 45 хвилин за місцем проведення зборів. 

ПоРядоК деННий:
1. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 

встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 2. При-
пинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «КСГ 
БАНК». 

3. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК», за-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК». 4. Припинення 
дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КСГ БАНК».

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів – 07.05.2015р. Дата складення переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24  го-
дину 15.06.2015р. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 
запрошуються акціонери ПАТ «КСГ БАНК» або їх представники, повнова-
ження яких підтверджуються довіреностями, оформленими відповідно до 
чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представ-
ники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує осо-
бу. Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонерів акціонери ПАТ «КСГ БАНК», з проектами рішень з питань по-
рядку денного в офісі ПАТ «КСГ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 
буд. 6, другий поверх, кабінет № 206, з понеділка по п'ятницю з 11-00 до 
13-00 год. та з 14-00 до 17-00 год., а в день проведення Загальних зборів 
акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Головний юрисконсульт Тополь І.І. 
Телефон для довідок:  (044) 207-90-07.

Наглядова рада Пат «КСГ БаНК»

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «УКРаЇН-
СЬКий деПоЗитаРIй», 
21555624, 01034, м. Київ, 
пров. Рильський, 10. 0442794158,

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

13.05.2015

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

www.udp.inf.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПоСтУП І КаПІтал»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 21651581
3. Місцезнаходження емітента: вул. Кутузова, 18/7, м. Київ, 01133
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 494-25-48
5. Електронна поштова адреса емітента: info@postup-capital.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.postup-capital.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення 
29.04.2015 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонер-

ного товариства «Поступ і Капітал» (Протокол загальних зборів акціонерів 
№290415 від 29.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Генерального директора Ревкова Олексан-
дра Васильовича (паспорт СН №724297, 25.02.1998р., Харківським РУГУ 
МВС України в м. Києві) з 30.04.2015 року. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним ба-
жанням та протоколу загальних зборів акціонерів №290415 від 
29.04.2015 р. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 5 років.

- обрано Генеральним директором Кувеласа Георгія Олеговича (пас-
порт СН №103422, 13.02.1996р., Московським РУГУ МВС України в 
м.Києві) з 05.05.2015р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
протоколу загальних зборів акціонерів №290415 від 29.04.2015 року. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емiтента — 25%. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1891,5 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: без-
строково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
радник з фінансових питань ТОВ «Укрспецполіграфія». 

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

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

Генеральний директор Г.о. Кувелас,  05.05.2015 р.
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Рынок акций Украины отреагировал 
обвалом на заявление кредиторов о 

«буксующей» долговой операции
Украинский рынок акций завершил торги во вторник 

падением индексов на фоне заявления кредиторов об 
отсутствии прогресса в переговорах в отношении ре-
структуризации внешних суверенных обязательств: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,41% — до 
1053,7 пункта, индекс ПФТС — на 1,75%.

Объем торгов на УБ составил 14,5 млн грн, в том чис-
ле акциями — 14,16 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 93,55 млн грн, в 
том числе акциями — 0,38 млн грн. Капитализация цен-
ных бумаг на бирже снизилась на 0,34% — до 130,936 
млрд грн.

Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Ал-
чевского меткомбината (-6,83%), Райффайзен Банка 
Аваль (-1,84%) и «Донбассэнерго» (-1,66%).

Выросли в цене только акции «Укрнафты» (+0,77%) и 
Авдеевского коксохимзавода (+0,16%).

На ПФТС худшую динамику показали акции Стаханов-
ского вагоностроительного завода (-8,72%), «Укртелеко-
ма» (-7,97%) и Авдеевского коксохимзавода (-2,92%).

Наиболее значительно подорожали акции Ясиновско-
го коксохимзавода (+9,56%), Харцызского трубного заво-
да (+3,34%) и Алчевского меткомбината (+1,82%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник просел на 0,91% — до 295,92 пункта при объеме 
торгов 3,7 млн злотых (21,1 млн грн).

В «индексной корзине» худшая динамика зафиксиро-
вана по бумагам KSG Agro (-4,82%), Coal Energy (-3,39%) 
и «Милкиленда» (-2,42%).

Выросли в цене только акции «Астарты» (+0,31%).

«медведи» рынка акций Украины в среду 
умерили натиск из-за сохраняющейся 

низкой торговой активности
Рынок акций Украины в среду утром замедлил сниже-

ние на фоне сохранения низкой торговой активности: 
индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11:10 кв просел на 
0,14% — до 1052,26 пункта, индекс ПФТС — на 0,08%, 
до 357,55 пункта.

В индексе УБ утром сделки прошли с акциями «Укр-
нафты» (-0,91%), Авдеевского коксохимзавода (+0,75%) 
и «Центрэнерго» (+0,56%).

Среди индексных акций ПФТС лидерами снижения 
были бумаги Алчевского меткомбината (-7,83%), «Дон-
бассэнерго» (-1,54%) и Северного ГОКа (-0,73%).

В авангарде роста были бумаги Харцызского трубного 
завода (+3,91%), «ДТЭК Днипроэнерго» (+2,02%) и Ста-
хановского вагоностроительного завода (+0,64%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руково-
дитель направления по работе с VIP-клиентами инвест-
компании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк, инвесто-
ры не спешат распродавать свои активы, оглядываясь 
на внешний фон, который не внушает опасений. Но и с 
покупками не спешат, ожидая развития внутриполитиче-
ской ситуации в стране.

В числе положительных новостей эксперт отметил 
одобрение правительством продажи в 2015 году госпа-

кетов четырех энергогенерирующих и 11 распредели-
тельных компаний. «Это должно привлечь к ним допол-
нительное внимание инвесторов», — считает В.Орлюк.

Кроме того, он обратил внимание на стойкость акций 
«Укрнафты» в условиях снижения фондового рынка.

«Акции предприятия пользуются в последние недели 
повышенным покупательским интересом на фоне спеку-
ляций относительно возможной выплаты дивидендов 
прошлых периодов и распределения дивидендов среди 
акционеров в будущем. Не исключено, что уже в среду 
мы увидим более масштабные покупки в бумагах компа-
нии по факту публикации финансовых результатов за 
первый квартал текущего года», — прокомментировал 
В.Орлюк.

Руководитель отдела финансовых продуктов брокер-
ской компании «Мастер брок» Сергей Румянцев допу-
скает, что некоторую поддержку как национальной валю-
те, так и украинскому фондовому рынку может оказать 
начало работы миссии Международного валютного фон-
да в Киеве со вторника.

Рост ввП еврозоны в I квартале ускорился 
до 0,4%, совпав с прогнозом

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале уве-
личилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя 
месяцами, свидетельствуют предварительные данные 
Статистического управления Европейского союза.

Рост ВВП относительно января-марта прошлого года 
составил 1%.

Оба результата совпали со средним прогнозом анали-
тиков, опрошенных агентством Bloomberg.

В четвертом квартале 2014 года экономика еврозоны 
повысилась на 0,3% по сравнению с предыдущим квар-
талом и на 0,9% — за год.

Более значительные по сравнению с ожиданиями 
темпы роста ВВП Франции и Италии компенсировали 
замедление в Германии и рецессию в Греции.

Подъем германской экономики в январе-марте соста-
вил 0,3% против 0,7% в предыдущем квартале, фран-
цузской — ускорился до 0,6% с 0,1%, испанской — до 
0,9% с 0,7%. Итальянский ВВП повысился на 0,3% после 
стагнации в четвертом квартале.

Греческая экономика снизилась на 0,2% после паде-
ния на 0,4% в конце прошлого года.

В первом квартале повышение одновременно всех че-
тырех крупнейших экономик еврозоны (ФРГ, Франция, 
Италия, Испания) было зафиксировано впервые с нача-
ла 2010 года, отмечает MarketWatch. Кроме того, в пер-
вый раз за четыре года темпы роста ВВП еврозоны были 
выше аналогичных показателей в США и Великобрита-
нии одновременно.

«Дешевая нефть была основным двигателем роста, а 
внутреннее потребление внесло значительную долю в 
повышение экономик Франции и Германии в первом 
квартале», — заявил старший экономист Berenberg Bank 
Кристиан Шульц.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия повыси-
ла прогноз роста ВВП еврозоны в 2015 году до 1,5% с 
ожидавшихся в феврале 1,3%, при этом на следующий 
год оценка была подтверждена на уровне 1,9%.
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еЦБ увеличил  
финансирование банков Греции  

до 80 млрд евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил пре-

дельный объем финансирования греческих банков в 
рамках программы экстренного предоставления ликвид-
ности (Emergency Liquidity Assistance, ELA) еще пример-
но на 1,1 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со 
ссылкой на информированные источники.

Совокупный объем финансирования ELA для Греции 
теперь составляет 80 млрд евро.

Решение было принято советом управляющих ЕЦБ в 
ходе дискуссии, которая носила конфиденциальный ха-
рактер.

По данным источников, аналитики ЕЦБ подготовили 
предложение, в соответствии с которым бумаги, предо-
ставляемые банками в качестве обеспечения при заим-
ствовании у греческого ЦБ, должны учитываться в этих 
сделках с более высоким дисконтом к рыночной цене. 
Это предложение будет официально обсуждаться сове-
том управляющих на заседании, которое пройдет на 
следующей неделе.

Как сообщалось, европейские кредиторы Греции в по-
недельник хотя и констатировали определенный про-
гресс на длящихся уже больше трех месяцев перегово-
рах, но проявили при этом очень сдержанный оптимизм 
в отношении возможности быстрого заключения согла-
шения.

Рост ввП Германии  
в I квартале замедлился  
до 0,3%, хуже прогноза

ВВП Германии вырос в первом квартале на 0,3% по 
сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетель-
ствуют предварительные данные Федерального стати-
стического агентства ФРГ (Destatis).

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в 
среднем ожидали более значительного повышения — 
на 0,5%.

По итогам четвертого квартала 2014 года германская 
экономика, которая является крупнейшей в еврозоне, 
увеличилась на 0,7%.

Подъем ВВП ФРГ в январе-марте относительно ана-
логичного периода прошлого года составило 1,1%, с по-
правкой на число рабочих дней — 1%. Эксперты прогно-
зировали рост соответственно на 1,3% и 1,2%.

Внутренний спрос стал основным локомотивом подъ-
ема экономики в минувшем квартале, в то время как бо-
лее быстрый рост импорта по сравнению с экспортом 
оказал негативное влияние.

«Германская экономика не повышается так, как мы 
надеялись. Внутреннее потребление не внесло же-
лаемый вклад в рост ВВП, а внешняя обстановка — 
слабая», — отмечает экономист Dekabank Андреас 
Шойерле.

Окончательная оценка изменения ВВП Германии бу-
дет опубликована Destatis 22 мая.

Европейская комиссия ожидает повышения герман-
ской экономики в текущем году на 1,9% и в 2016 году — 
на 2%.

доллар слабо дешевеет в среду 
относительно евро в ожидании данных о 

розничных продажах в СШа
Доллар слабо дешевеет в среду относительно евро в 

ожидании данных о розничных продажах в США, сооб-
щает агентство Bloomberg.

Индекс, отслеживающий колебания доллара относи-
тельно 10 основных мировых валют, опустился в ходе 
торгов на 0,5%. Индикатор упал на 3% в апреле, зафик-
сировав снижение по итогам месяца впервые с июня 
прошлого года на фоне резкого роста доходностей евро-
пейских гособлигаций.

Темпы подъема доходностей госбумаг в Европе за по-
следнее время превзошли увеличение доходностей US 
Treasuries, что поддержало спрос на активы в евро.

«Спреды между доходностями европейских и амери-
канских бондов провоцируют краткосрочные колебания 
на рынке. Сейчас спрос на евро является более высо-
ким», — отметил валютный аналитик Credit Agricole SA 
Марк Маккормик.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до 
$1,1235 по сравнению с $1,1213 на закрытие предыду-
щей сессии.

Розничные продажи в США в апреле выросли на 0,2% 
по сравнению с предыдущим месяцем после подъема 
на 0,9% месяцем ранее, прогнозируют опрошенные 
Bloomberg эксперты.

Эти данные будут опубликованы Минторгом США в 
среду в 15:30 МСК.

Доллар может подорожать, если отчет о розничных 
продажах оправдает ожидания рынка, полагает трейдер 
Tempus Inc. Эндрю Дилз.

Стоимость американской валюты относительно иены 
стабильна на уровне 119,87 иены.

Пара евро/иена торгуется на уровне 134,66 иены про-
тив 134,41 иены по итогам предыдущих торгов.

Цены на нефть продолжают расти в среду, 
Brent поднялась до $67,27 за баррель

Котировки нефти эталонных марок в среду продолжи-
ли повышение на ожиданиях замедления темпов роста 
добычи в США, сообщило агентство Bloomberg.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:06 МСК прибавили в цене $0,41 
(0,61%) — до $67,27 за баррель. Во вторник их стои-
мость поднялась на $1,95 (3%) и составляла на закры-
тие рынка $66,86 за баррель.

Котировки июньских фьючерсов на марку WTI на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в 
среду утром выросли на $0,66 (1,09%) — до $61,41 за 
баррель. По итогам предыдущей торговой сессии их цена 
увеличилась на $1,5 (2,53%) и завершила день на отмет-
ке $60,75 за баррель, что является максимумом с 6  мая.

С начала текущего года марка WTI подорожала на 
15%.

«Рынок учитывает сценарий снижения добычи в 
США,  — отмечает главный аналитик CMC Markets Майкл 
МакКарти. — Опасения состоят в том, что достаточно 
сильное повышение цен стимулирует возобновление 
добычи и приведет к росту числа буровых установок».



№89, 14 травня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

НОВИНИ

Согласно данным Американского института нефти 
(API), опубликованным во вторник, товарные запасы 
нефти в США сократились на 2 млн баррелей за неделю, 
завершившуюся 8 мая. Институт получает информацию 
от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на 
добровольной основе.

Министерство энергетики США обнародует офици-
альные данные о запасах в 17:30 МСК в среду.

По оценке Управления по информации в области 
энергетики при министерстве энергетики США (EIA), до-
быча из сланцев в текущем месяце уменьшилась при-
мерно на 1% и продолжит сокращение в июне — до ми-
нимума за пять месяцев.

EIA ожидает среднюю цену WTI в этом году в $54,32 за 
баррель, в то время как месяц назад прогноз составлял 
$52,48 за баррель.

Профицит бюджета СШа в апреле вырос в 
1,5 раза и достиг рекорда за 7 лет

Профицит госбюджета США в апреле составил 
$156,7 млрд — рекордный уровень с 2008 года. Это при-
мерно в 1,5 раза больше показателя за тот же месяц 
прошлого года ($106,9 млрд), сообщило министерство 
финансов страны.

В результате за семь месяцев 2015 финансового года, 
который начался 1 октября прошлого года, дефицит 
бюджета сократился на 7,7% — до $282,8 млрд против 
$306,4 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Доходы бюджета в апреле увеличились на 13,9%, до-
стигнув исторического рекорда в $471,8 млрд. Это было 

обусловлено в первую очередь повышением поступле-
ний от налогов на физических лиц.

Расходы в прошлом месяце выросли на 2,5% — до 
$315,1 млрд.

С начала фингода объем поступлений в бюджет повы-
сился на 8,9% — до $1,89 трлн, что также является мак-
симумом за всю историю. При этом затраты выросли на 
6,4%, составив $2,17 трлн.

Дефицит госбюджета США по итогам 2014 финансо-
вого года, который завершился 30 сентября, снизился 
почти на 29% и составил $483,4 млрд, или 2,8% ВВП. 
Это минимальный уровень с 2008 года, когда дефицит 
равнялся $459 млрд, а в процентном отношении — с 
2007 года (1,1% ВВП). Кроме того, прошлогодний резуль-
тат — самый низкий за время президентства Барака 
Обамы.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в начале мар-
та ухудшило прогноз дефицита по итогам текущего фин-
года до $486 млрд (2,7% ВВП страны) с ожидавшихся в 
январе $468 млрд (2,6% ВВП) из-за повышения расходов 
правительства на студенческие кредиты, а также про-
граммы медицинского страхования Medicare и Medicaid.

Последний раз годовой профицит бюджета фиксиро-
вался в США в 2001 году. В 2009 году был достигнут мак-
симальный дефицит в истории страны — $1,41 трлн 
(9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за период 
с 1980 года составляет около 3,2% ВВП.

При подготовке раздела «Новости» использова-
ны материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА 5
2. ПАТ ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ 9
3. ПАТ ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ 9
4. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 7
5. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 8
6. ПАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 10
7. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА 4
8. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 8
9. ПАТ КСГ БАНК 12

10. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 5
11. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 12
12. ПАТ МОЛНІЯ 8
13. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 11
14. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 5
15. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 3
16. ПРАТ ПОСТУП І КАПІТАЛ 12
17. ТОВ САНАТОРІЙ «БОРИСФЕН» 10
18. ПРАТ СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС 6
19. ПРАТ СТУДІЯ «ЄВРОПОЗИТИВ» 11
20. ПАТ ТОРГРІЧТРАНС 10
21. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 5
22. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 12
23. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 6
24. ПРАТ УКРСПЕЦБУД 6
25. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 4
26. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 7
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тел. (044) 3383710
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

351005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900


