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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій атЗт «ГранІт» (11000, 
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Сущани, вул. Лені-
на, 1, код за ЄДРПОУ: 13553367), загальна сума випуску 
акцій – 2 445,44 грн, номінальна вартість акцій - 0,02 грн, 
кількість простих іменних акцій – 122 272 штуки. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній 
формі існування № 147/06/1/99, дата реєстрації: 12 жов-
тня 1999 року, дата видачі: 22 травня 2015 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи НКЦПФР, 
на підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 №2484, пункту 5 
Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстра-
цію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі 
зміною найменування емітента та/або забезпеченням іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №736, 
відповідно до наданих документів, видано свідоцтво про 
реєстрацію випуску простих іменних акцій АТЗТ «ГРАНІТ» 
(місцезнаходження: 11000, Житомирська обл., Олев-
ський р-н, с. Сущани, вул. Леніна, 1, код за ЄДРПОУ: 
13553367) у зв’язку з забезпеченням існування іменних 
цінних паперів у бездокументарній формі – розпоряджен-
ня № 36-цд-ЗС від 22 травня 2015 року. 

нКцпфр зупинила, скасувала,  
відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, на підставі п. 3 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354, відповідно до документів наданих 
атвт  «мдрС» (код за ЄДРПОУ: 23908392, 64250, Хар-
ківська обл., Балаклійський р-н, смт. Червоний Донець, 
вул. Леніна, 66а) на скасування реєстрації випуску акцій 
у зв`язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій АТВТ «МДРС». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій АТВТ «МДРС» від 12.10.1999 року № 206/20/1/99, ви-
дане Харківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (дублікат сві-
доцтва, виданий 03.12.2014 року Східним територіаль-
ним управлінням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку), анульовано – розпорядження 
№ 37-Кф-С-а від 21 травня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, що діє 
згідно з рішенням Комісії № 2484 від 24.10.2013р., на під-
ставі п. п. 1 п. 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. № 1283 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, та пункту 3 розділу І «По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій», затвердже-
ного рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. 
за № 822/23354, зупинено обіг акцій приватного акціо-
нерного товариства «Будівельно-монтажне управ-
ління - Хуст» (90400, Закарпатська обл., місто Хуст, ву-
лиця Івана Франка, будинок 8; код ЄДРПОУ – 01269052) 
у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства - роз-
порядження № 26-ЗХ-3-З від 19 травня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2015р. № 82 
К, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про надання по-
вноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку», підпункту 1) пункту 
1 Рішення Національної  комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.07.2013р. № 1283 «Про делегування 
повноважень територіальним органам Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№ 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 року за  № 822/23354 
(зі змінами), скасовано реєстрацію випуску акцій при-
ватноГо аКцІонерноГо товариСтва «ваСилЬ-
КІвСЬКий КомБІКормовий Завод» (52600, Дніпро-
петровська обл., Васильківський р-н, смт. Васильківка, 
вул. Петровського, буд. 72,  код за ЄДРПОУ – 00687942) 
у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства. Анульо-
вано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВ-
СЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» № 54/04/1/10 від 
22 червня 2010 року, дата видачі: 29 липня 2011 року, ви-
дане Дніпропетровським  територіальним  управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 

розпорядження № 12-дн-1-С-а від 21 травня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням  уповноваженої  особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, на підставі Наказу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 21.04.2015р. № 82 К, пункту 
5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» від 24.10.2013р. № 2484, підпункту 3 пункту 1 Рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» від 23 липня 2013 року № 1283, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року 
за № 1390/23922, пункту 9 Розділу І Порядку  скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до інформації від органу дер-
жавної статистики від 12.05.2015р. № 05.3-74/1147, що 
отримано 21.05.2015р. від Головного управління статис-
тики у Дніпропетровській області про припинення при-
ватноГо аКцІонерноГо товариСтва «днІпроБУ-
мІнвеСт» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Каспійська, 
буд. 2А, код за ЄДРПОУ – 34514146) у зв’язку з його лік-
відацією, скасовано реєстрацію випуску акцій ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОБУМІН-
ВЕСТ». Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОБУМІНВЕСТ» (код за   ЄДРПОУ - 34514146) 
№  52/04/1/07 від 10 липня 2008 року, дата видачі: 25 лис-
топада 2010 року, видане Дніпропетровським  територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку - розпорядження № 13-дн-1-С-а  
від 22 травня 2015 року.

22.05.2015 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

повІдомлення
про дематеріалізацію простих іменних акцій 

відкритого акціонерного товариства «тернопільобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго» додатково повідомляє, що рішення про пе-

реведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» до-

кументарної форми існування у бездокументарну форму існування, повідо-
млення про яке було опубліковане в бюлетні «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 94 від 21.05.2015 р. ,прийня-
то Спостережною Радою ВАТ «Тернопільобленерго» (протокол від 
20.05.2015 р.)

ІнформацІя про оГолоШення СтавКи КУпонноГо 
доХодУ

За оБлІГацІями пат «УпБ» серія «е»
Згідно з інформацією про випуск облігацій, Правління ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕ-
СІЙНИЙ БАНК» 07 травня 2015 р. Протоколом №79 прийняло рі-
шення про Встановлення процентної ставки за облігаціями 

третього випуску ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» серії «Е» на сімнадцятий, 
вісімнадцятий дев’ятнадцятий та двадцятий процентні періоди 
(початок — 25.06.15 р., закінчення — 22.06.16 р.) у розмірі 20,0 % 
річних. Загальна номінальна вартість серії 100 000 000,00 грн. Об-
лігації ПАТ «УПБ» серії «Е» були розміщені в повному обсязі. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «УКраЇнСЬКий профеСІйний БанК»

вІдКрите аКцІонерне товариСтво «тернопІлЬоБленерГо»
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повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості:

1.1. повне найменування емітента — публічне акціонерне товари-
ство «Запорізький автомобілебудівний завод»

Організаційно-правова форма емітента — публічне акціонерне това-
риство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 25480917
1.4. Місцезнаходження емітента — пр.леніна, 8, м.Запоріжжя, 69600 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (061)286-00-21, 

(061)286-16-21 (ф)
1.6. Електронна поштова адреса емітента — opcb@zaz.zp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.2. Статуту, Кривоноса Василя Івановича, паспорт серія СА 
№874053 виданий 15.09.1998 Комунарським РВ УМВС України в Запорізь-
кій області, обрано Членом Правління з 21.05.2015. Обрання здійснено у 
зв’язку зі зміною складу Правління. Особа обрана на посаду на п’ять років. 
Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.2. Статуту, Даукшаса Михайла Леонтійовича, паспорт серія 
СА №998905 виданий 08.06.1999 Шевченківським РВ УМВС України в За-
порізькій області, обрано Членом Правління з 21.05.2015. Обрання здій-
снено у зв’язку зі зміною складу Правління. Особа обрана на посаду на 
п’ять років. Інші посади, які обіймала особа: Головний контролер, Заступ-
ник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.3. Статуту, з 20.05.2015 припинено повноваження Голови 
Правління Євдокименка Миколи Михайловича, паспорт серія СВ №284687 
виданий 26.10.2000 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій об-
ласті. Припинення повноважень здійснено у зв’язку зі зміною складу Прав-
ління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 29.05.2014.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.3. Статуту, з 20.05.2015 припинено повноваження Члена 
Правління Філіпенка Сергія Вадимовича, паспорт серія СА №926819 ви-
даний 12.01.1999 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій об-
ласті. Припинення повноважень здійснено у зв’язку зі зміною складу Прав-
ління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 20.06.2014.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.3. Статуту, з 20.05.2015 припинено повноваження члена Прав-
ління Лазарєва Антона Олександровича, паспорт серія СН №099281 ви-
даний 06.02.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Припинення 
повноважень здійснено у зв’язку зі зміною складу Правління. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особа перебувала на посаді з 08.01.2014.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.3. Статуту, з 20.05.2015 припинено повноваження члена Прав-
ління Кривоноса Василя Івановича, паспорт серія СА №874053 виданий 
15.09.1998 Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області. Припи-
нення повноважень здійснено у зв’язку зі зміною складу Правління. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа перебувала на посаді з 13.04.2011.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.3. Статуту, з 20.05.2015 припинено повноваження члена Прав-
ління Василенка Вадима Вікторовича, паспорт серія СВ №652399 виданий 
29.01.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області. Припинен-
ня повноважень здійснено у зв’язку зі зміною складу Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особа перебувала на посаді з 13.04.2011.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.2. Статуту, Євдокименка Миколу Михайловича, паспорт серія 
СВ №284687 виданий 26.10.2000 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в 
Запорізькій області, обрано Головою Правління з 21.05.2015. Обрання 
здійснено у зв’язку зі зміною складу Правління. Особа обрана на посаду на 
п’ять років. Інші посади, які обіймала особа: Голова Правління, Перший 
заступник міністра, Голова Правління. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.2. Статуту, Філіпенка Сергія Вадимовича, паспорт серія СА 
№926819 виданий 12.01.1999 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в За-
порізькій області, обрано Членом Правління з 21.05.2015. Обрання здій-
снено у зв’язку зі зміною складу Правління. Особа обрана на посаду на 
п’ять років. Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління, 
радник Голови Правління, Голова Правління, заступник Голови Правління, 
Технічний Директор. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.2. Статуту, Лазарєва Антона Олександровича, паспорт серія 
СН №099281 виданий 06.02.1996 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві, обрано Членом Правління-Заступником Голови Правління з фінансів 
та планування з 21.05.2015. Обрання здійснено у зв’язку зі зміною складу 
Правління. Особа обрана на посаду на п’ять років. Інші посади, які обійма-
ла особа: Заступник Голови Правління, юрист, начальник відділу, завідувач 
сектору. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.05.2015 №20/05/2015-1) на 
підставі п.12.2. Статуту, Василенка Вадима Вікторовича, паспорт серія СВ 
№652399 виданий 29.01.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій 
області, обрано Членом Правління з 21.05.2015. Обрання здійснено у 
зв’язку зі зміною складу Правління. Особа обрана на посаду на п’ять років. 
Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні

Голова правління  Євдокименко м.м.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЗЬКий автомоБІлеБУдІвний Завод»

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

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

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

www.cosmed.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Наказом №177-К вiд 21 травня 2015 року звiльнено з посади головного 

бухгалтера Мальовану Наталiю Сергiївну,паспорт серiї СО 341676,виданий 

Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi,за власним бажанням. Посадова 
особа перебувала на посадi з 01.02.2013 року,непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi 
Товариства не володiє.

Наказом №178-К вiд 21 травня 2015 року призначено на посаду голов-
ного бухгалтера Ковальчук Ларису Петрiвну, паспорт серiї СМ 351892, ви-
даний Святошинським РВ України в Київськiй областi. Посадова особа при-
значена на невизначений строк.Протягом останнiх десяти мiсяцiв обiймала 
посаду головного бухгалтера ТОВ»Торговий дiм»Калинiвка-Премiум» .Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом 
акцiй у статутному капiталi Товариства не володiє.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння  Соболєва Ганна олександрівна

приватне аКцIонерне товариСтво «КоСмед»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

пат «Ідея БанК»
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Ідея Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонер-
не товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 

79008, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, 

факс: (032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 

про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу. 

2. текст повідомлення: 
21.05.2015 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів 

(протокол №47) прийнято рішення про приватне розміщення про-
стих іменних акцій в кількості 71 428 570 шт. (сімдесят один мільйон 
чотириста двадцять вісім тисяч п´ятсот сімдесят штук) номінальною 
вартість 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) кожна, що становить 38,365 
процентів від зареєстрованого статутного капіталу.

Загальна номінальна вартість акцій, які планується роз-
містити: 71 428 570 грн. (сімдесят один мільйон чотириста двад-
цять вісім тисяч п´ятсот сімдесят гривень).

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від 
розміщення акцій:

Кошти, залучені від приватного розміщення акцій будуть вико-

ристані на здійснення операційної банківської діяльності, надання 
банківських послуг своїм клієнтам, зокрема видачі кредитів.

До розміщення планується: 
71 428 570 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім ти-

сяч п´ятсот сімдесят) акцій іменних простих. Привілейовані акції не 
розміщуються.

Ринкова вартість акцій: 
Станом на 04.05.2015 року, ринкова вартість акцій визначена 

суб’єктом оціночної діяльності ТзОВ «Ессет Експертайз» на рівні 
1,40 грн. відповідно до договору на проведення незалежної оцінки 
№ AE 2015/513 від 04.05.2015 року та затверджена рішенням Спо-
стережної ради Банку (Протокол №207 від 04.05.2015 р.) на рівні 
1,40 грн. (одна гривня 40 коп.). 

Ціна розміщення акцій: 
Акції розміщуються за ринковою ціною, яка становить 1,40 грн. 

(одна гривня 40 коп.). 
Оплата акцій: 
Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами.
Інформація про надання акціонерам переважного права на 

придбання акцій додаткової емісії:
Кожен акціонер, власник простих акцій, має переважне право на 

придбання акції, відповідно до яких прийнято рішення про розмі-
щення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих 
іменних акцій в загальній кількості простих іменних акцій на дату 
проведення загальних зборів- 21.05.2015 р., на яких прийнято рі-
шення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових вне-
сків.

3. підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством. 

3.2. Голова правління ______________ м.в.власенко
                                                             М. П.  21.05.2015 р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Ідея БанК»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт.

Якимiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 84,4622% до статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 8984750 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт.

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: ОПТIМУСАГРО ХОЛДIНГ ЛТД 
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Арх. Макарiу III, буд.113,

оф.1-й поверх, Лiмассол, Кiпр, 3021
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 334094.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 0,00% до статутного капiталу, пiсля змiн 87,4622 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 0 шт., пiсля
змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 9303878 шт.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька , Якимiвський р-н, смт. Яки-

мiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного

товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Андраш Iрини Василiвни,

паспорт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запо-
рiзькiй областi, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi.
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа пере-
бувала з 29.04.2011 р. по 07.04.2015р.. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:

Призначити на посаду Члена Правлiння Андраш Iрину Василiвну пас-
порт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй областi. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер. Строк,
на який призначено особу- термiном на три роки з 07.04.2015р. Часткою
в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОК-
МАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" яке
було  розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.12.2014р., по технічним причинам була вказана недостовірна інформа-
ція, а саме: на титульному аркуші в рядку "Повідомлення розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії"  вказано не вірну дату
31.12.2014р., вважати вірним дату 29.12.2014р. Виправлена інформація
розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954357;
3. Місцезнаходження: 71206, с-ще Верхнiй Токмак Перший, вул. При-

вокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90 9-19-49;
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Звiльнено згiдно наказу № 3 вiд 25.12.14 Гайсюк Свiтлана Володими-

рiвна Головний бухгалтер, звiльнено за власним бажаням у зв’зку з вихо-
дом на пенсiю. Паспортнi даннi: серiя СА 923745 виданий 11.12.1998р.
Чернiгiвським РВ УМВС України В Запорiзькiй обл. Часткою в статутному
фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%. На посадi особа перебу-
вала з 01.12.2008 р. по 25.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. На посаду нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Тищенко Олександр Петрович 22.05.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт.

Якимiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 84,4622% до статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 8984750 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт.

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: ОПТIМУСАГРО ХОЛДIНГ ЛТД 
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Арх. Макарiу III, буд.113,

оф.1-й поверх, Лiмассол, Кiпр, 3021
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 334094.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 0,00% до статутного капiталу, пiсля змiн 87,4622 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 0 шт., пiсля
змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 9303878 шт.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька , Якимiвський р-н, смт. Яки-

мiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного

товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Андраш Iрини Василiвни,

паспорт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запо-
рiзькiй областi, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi.
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа пере-
бувала з 29.04.2011 р. по 07.04.2015р.. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:

Призначити на посаду Члена Правлiння Андраш Iрину Василiвну пас-
порт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй областi. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер. Строк,
на який призначено особу- термiном на три роки з 07.04.2015р. Часткою
в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОК-
МАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" яке
було  розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.12.2014р., по технічним причинам була вказана недостовірна інформа-
ція, а саме: на титульному аркуші в рядку "Повідомлення розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії"  вказано не вірну дату
31.12.2014р., вважати вірним дату 29.12.2014р. Виправлена інформація
розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954357;
3. Місцезнаходження: 71206, с-ще Верхнiй Токмак Перший, вул. При-

вокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90 9-19-49;
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Звiльнено згiдно наказу № 3 вiд 25.12.14 Гайсюк Свiтлана Володими-

рiвна Головний бухгалтер, звiльнено за власним бажаням у зв’зку з вихо-
дом на пенсiю. Паспортнi даннi: серiя СА 923745 виданий 11.12.1998р.
Чернiгiвським РВ УМВС України В Запорiзькiй обл. Часткою в статутному
фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%. На посадi особа перебу-
вала з 01.12.2008 р. по 25.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. На посаду нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Тищенко Олександр Петрович 22.05.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД";

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116;
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, Україна,

49081;
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50

Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі
по тексту - Товариство) 20 травня 2015 року (протокол засідання Нагля-
дової ради №446), на підставі Закону України "Про акціонерні товарис-
тва", Статуту Товариства та Положення про Правління Товариства прий-
нято рішення про:

1) припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Правління Товариства Копаєва Євгена Миколайовича, паспорт серії АК
№572536, виданий 13.07.1999 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській області. На посаді тимчасово виконуючого
обов'язки Голови Правління перебував з 16 січня 2015 року до 19 травня
2015 року. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини; 

2) обрання з 20 травня 2015 року Головою Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" Копаєва Євгена Миколайовича, паспорт серії АК  №572536,
виданий 13.07.1999 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області. Голову Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на
невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 16.07.2008 р. по 26.04.2009 р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
начальник відділу оперативного управління виробництвом; з 27.04.2009
р. по 02.10.2011р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного
цеху №4; з 03.10.2011 р. по 07.01.2014 р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на-
чальник цеху нафтогазового сортаменту (з 05.03.2013 р. - ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ"); з 08.01.2014 р. по 16.03.2014р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на-
чальник Комплексу цехів нафтогазового сортаменту; з 17.03.2014 р. по
15.01.2015 р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", перший заступник Голови Прав-
ління; з 16.01.2015 р. по 19.05.2015 р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасо-
во виконуючий обов'язки Голови Правління; з 20.05.2015 р. по теперішній
час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правління. У інших юридичних осо-
бах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

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

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

Голова Правління Є. М. Копаєв
21.05.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД"
(далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження:

49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, відповідно до рішення наг-
лядової ради банку (протокол від 19.05.2015 року) повідомляє про скли-
кання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
26.06.2015 року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Артема, 94, кімната № 106.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження статуту банку у новій редакції у зв'язку з внесенням

змін до чинного законодавства.
3. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції  у зв'яз-

ку з внесенням змін до чинного законодавства. 
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов

цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії.

Реєстрація учасників зборів проводиться 26.06.2015  року з 16.30 до
16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Артема, 94, кімната 106.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи
документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для
представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавс-
тва.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
26.06.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складан-
ня зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку станом
на 22.06.2015 року. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь робочі дні з 10 до 17 години або у день прове-
дення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матері-
алами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова
Олена Миколаївна - корпоративний секретар банку. 

Телефон для довідок:  (0562) 31-04-38, 31-13-14    

Голова правління 
Нефедов К.Є.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" яке було  Опубліковане в газеті "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 79 від 27.04.2015 р. по тех-
нічним причинам була вказана недостовірна інформація, а саме: підпис
випадково  вказано ПІБ попереднього директора (Сатановський Володи-
мир Михайлович). Вважати правильним ПІБ директора "Хвостов Олек-
сандр Олександрович". Виправлена інформація буде опублікована в газе-
ті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №
96 від 25.05.2015р.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" яке було  Опубліковане в газеті "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 68 від 09.04.2015р. по тех-
нічним причинам була вказана недостовірна інформація, а саме: підпис
випадково  вказано ПІБ попереднього директора (Сатановський Володи-
мир Михайлович). Вважати правильним ПІБ директора "Хвостов Олек-
сандр Олександрович". Виправлена інформація буде опублікована в газе-
ті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №
96 від 25.05.2015 р.
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рІЧна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

приватне аКцIонерне 
товариСтво «СIлЬГоСп-
ремтеХнIКа», 22510405, 67801 
Одеська область Овiдiопольський 
район смт. Овiдiополь Дальницька 
дорога, буд. 4, (0482251) 31982

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

22.05.2015

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

www.sgrtehnika.pat.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗА-
ВОД";

2. Код за ЄДРПОУ: 05393116;
3. Місцезнаходження: вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ, Україна,

49081;
4. Міжміський код, телефон та факс: Тел. (0562) 35-91-03; 35-92-50

Факс (0562) 34-91-08
5. Електронна поштова адреса: Info@ntrp.interpipe.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ntrp.interpipe.biz;
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або

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

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІН-

ТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі
по тексту - Товариство) 20 травня 2015 року (протокол засідання Нагля-
дової ради №446), на підставі Закону України "Про акціонерні товарис-
тва", Статуту Товариства та Положення про Правління Товариства прий-
нято рішення про:

1) припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Правління Товариства Копаєва Євгена Миколайовича, паспорт серії АК
№572536, виданий 13.07.1999 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській області. На посаді тимчасово виконуючого
обов'язки Голови Правління перебував з 16 січня 2015 року до 19 травня
2015 року. Акціями Товариства не володіє та не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини; 

2) обрання з 20 травня 2015 року Головою Правління ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ" Копаєва Євгена Миколайовича, паспорт серії АК  №572536,
виданий 13.07.1999 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області. Голову Правління ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" обрано на
невизначений строк. Інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п'яти років: з 16.07.2008 р. по 26.04.2009 р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ",
начальник відділу оперативного управління виробництвом; з 27.04.2009
р. по 02.10.2011р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", начальник трубопрокатного
цеху №4; з 03.10.2011 р. по 07.01.2014 р. - ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на-
чальник цеху нафтогазового сортаменту (з 05.03.2013 р. - ПАТ "ІНТЕР-
ПАЙП НТЗ"); з 08.01.2014 р. по 16.03.2014р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", на-
чальник Комплексу цехів нафтогазового сортаменту; з 17.03.2014 р. по
15.01.2015 р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", перший заступник Голови Прав-
ління; з 16.01.2015 р. по 19.05.2015 р. - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", тимчасо-
во виконуючий обов'язки Голови Правління; з 20.05.2015 р. по теперішній
час - ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", Голова Правління. У інших юридичних осо-
бах посад не обіймає. Акціями Товариства не володіє та не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

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

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

Голова Правління Є. М. Копаєв
21.05.2015 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"КОНКОРД"
(далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження:

49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, відповідно до рішення наг-
лядової ради банку (протокол від 19.05.2015 року) повідомляє про скли-
кання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
26.06.2015 року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Артема, 94, кімната № 106.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження статуту банку у новій редакції у зв'язку з внесенням

змін до чинного законодавства.
3. Затвердження внутрішніх положень банку в новій редакції  у зв'яз-

ку з внесенням змін до чинного законодавства. 
4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
5. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов

цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів з членами наглядової ради.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії.

Реєстрація учасників зборів проводиться 26.06.2015  року з 16.30 до
16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропет-
ровськ, вул. Артема, 94, кімната 106.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи
документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для
представників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавс-
тва.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
26.06.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складан-
ня зведеного облікового реєстру власників цінних паперів банку станом
на 22.06.2015 року. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь робочі дні з 10 до 17 години або у день прове-
дення загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матері-
алами загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова
Олена Миколаївна - корпоративний секретар банку. 

Телефон для довідок:  (0562) 31-04-38, 31-13-14    

Голова правління 
Нефедов К.Є.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" яке було  Опубліковане в газеті "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 79 від 27.04.2015 р. по тех-
нічним причинам була вказана недостовірна інформація, а саме: підпис
випадково  вказано ПІБ попереднього директора (Сатановський Володи-
мир Михайлович). Вважати правильним ПІБ директора "Хвостов Олек-
сандр Олександрович". Виправлена інформація буде опублікована в газе-
ті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №
96 від 25.05.2015р.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" яке було  Опубліковане в газеті "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 68 від 09.04.2015р. по тех-
нічним причинам була вказана недостовірна інформація, а саме: підпис
випадково  вказано ПІБ попереднього директора (Сатановський Володи-
мир Михайлович). Вважати правильним ПІБ директора "Хвостов Олек-
сандр Олександрович". Виправлена інформація буде опублікована в газе-
ті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №
96 від 25.05.2015 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ 
ЗАВОД»

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

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

http://doc.shustov.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) Протоколом від 
22.05.15 року, було прийнято рішення про продовження повноважень ви-
конуючого обов’язки Голови Правління Товариства, а саме:

Призначити члена Правління – заступника голови Правління Товари-
ства – директора виконавчого Надводську Iлону Володимирiвну (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) виконуючим обов’язки Голови 
Правлiння Товариства за суміщенням з 22.05.15 року на строк, до призна-
чення нового Голови Правлiння Товариства, але не бiльше нiж на 2 мiсяцi, 
тобто до 21.07.2015 р. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать особi – 0%. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв займала наступнi посади: з 22.04.09 до 20.06.12 р. 
займала посаду Члена Правлiння Товариства; з 21.06.12 р. до 07.02.14 р. 
займала посаду Голови Правлiння Товариства; з 08.02.14 до 23.05.14 за-
ймала посаду директора виконавчого та виконувала обов’язки Голови 
Правління Товариства; з 26.05.14 займає посаду члена Правління – за-
ступника голови Правління Товариства – директора виконавчого та за сумі-
щенням виконує обов’язки Голови Правління Товариства з 24.01.2015 р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Пiдстава призначення – рiшення Наглядової Ради Товариства 
(Протокол вiд 22.05.15).

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

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

виконуючий обов’язки
Голови правління товариства  надводська І.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «одеСЬКий КонЬяЧний Завод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ "СКОРПІОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 34059350;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, проспект Пушкіна, бу-

динок 11, офіс 79;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 374-94-93;
5. Електронна поштова адреса: mail@skorpion-ohrana.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.skorpion.pat.ua ;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року припинено повноваження

з 21 травня 2015 року голови наглядової ради Товариства Кракалова Ана-
толiя Федоровича (паспорт АМ 761087, виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 03.12.2001р.) Підстава - закін-
чення терміну дії повноважень. Зміни в персональному складі посадових
осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства та виробничою необ-
хідністю. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадови
злочини. Особа перебувала на посаді з 07.02.2006 р. Особа володiє 100%
акцiй у статутному капiталi Товариства.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року обрано на посаду голову
наглядової ради з 22 травня 2015 року Кракалова Анатолiя Федоровича
(паспорт АМ 761087, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпро-
петровськiй областi, 03.12.2001р.), строком на 3(три) роки. Пiдстава - по-
довження термiну дiї повноважень. Змiни в персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою не-
обхiднiстю. Особа володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала особа протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТОВ "ТЕК", директор
з економiки ТОВ "АЛИСКАР".

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року припинено повноваження
з 21 травня 2015 року генерального директора Товариства Смикова Кос-
тянтина Анатолiйовича (паспорт АЕ 124875, виданий Новомосковським РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 22.12.1995 р.). Пiдстава -
закiнчення термiну дiї повноважень. Змiни в персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою не-
обхiднiстю. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадови
злочини. Особа перебувала на посадi з 01.09.2011р. Особа не володiє час-
ткою у статутному капiталi Товариства.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року обрано на посаду гене-
рального директора з 22 травня 2015 року Смикова Костянтина Анатолiй-
овича (паспорт АЕ 124875, виданий Новомосковським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй областi, 22.12.1995 р.), строком на 3(три) роки.
Пiдстава - подовження термiну дiї повноважень. Змiни в персональному
складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та
виробничою необхiднiстю. Особа не володiє часткою у статутному капiта-
лi Товариства. Особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник опе-
ративного пiдроздiлу "Служба безпеки України", генеральний директор
ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон".

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року припинено повноваження
з 21 травня 2015 року головного бухгалтера Товариства Шейко - Шмуль

Юлiю Володимирiвну (паспорт АН 720281, виданий Амур - Нижньоднiп-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi,
05.08.2008р.). Пiдстава - закiнчення термiну дiї повноважень. Змiни в пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства та виробничою необхiднiстю. Особа не має непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадови злочини. Особа перебувала на посадi з
11.05.2007р. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року обрано на посаду голов-
ного бухгалтера з 22 травня 2015 року Шейко - Шмуль Юлiю Володимирiв-
ну (паспорт АН 720281, виданий Амур - Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 05.08.2008р.), строком на
3(три) роки. Пiдстава - подовження термiну дiї повноважень. Змiни в пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства та виробничою необхiднiстю. Особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства. Особа не має судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - го-
ловний бухгалтер ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон".

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року призначено на вакантну
посаду члена наглядової ради з 22 травня 2015 року Каурову Карiну Арту-
рiвну,строком на 3(три) роки (паспорт АН 630211, виданий Iндустрiальним
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 26.09.2007р.)Особа не
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Особа не має судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - бухгалтер ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон", бухгал-
тер ПП "Скорпiон - Безпека". Призначення вiдбулось за згодою особи. Змi-
ни в персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинно-
го законодавства та виробничою необхiднiстю.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року призначено на вакантну
посаду члена наглядової ради з 22 травня 2015 року Осаду Свiтлану Фе-
одосiївну,строком на 3(три) роки (паспорт АМ 315820, виданий Ленiнським
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 03.03.2001р.)Особа не
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Особа не має судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - помiчник генерального директора ПрАТ "Агенцiя без-
пеки "Скорпiон", начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпi-
он" начальник вiддiлу кадрiв ПП "Скорпiон - Безпека". Призначення вiдбу-
лось за згодою особи. Змiни в персональному складi посадових осiб об-
ґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року призначено на вакантну
посаду члена наглядової ради з 22 травня 2015 року Столпнiкова Вiталiя
Анатолiйовича,строком на 3(три) роки (паспорт АК 590918, виданий Ново-
московським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi,
03.09.1999р.)Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала особа протягом останнiх п'яти рокiв - охоронник ПП "ГУАРД-ДНIПРО",
старший патрульний ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон", старший патруль-
ний ПП "Скорпiон - Безпека". Призначення вiдбулось за згодою особи. Змi-
ни в персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинно-
го законодавства та виробничою необхiднiстю.

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

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

Генеральний директор Смиков Костянтин Анатолійович
21.05.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ "СКОРПІОН"

2. Код за ЄДРПОУ: 34059350;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, проспект Пушкіна, бу-

динок 11, офіс 79;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 374-94-93;
5. Електронна поштова адреса: mail@skorpion-ohrana.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.skorpion.pat.ua ;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року припинено повноваження

з 21 травня 2015 року голови наглядової ради Товариства Кракалова Ана-
толiя Федоровича (паспорт АМ 761087, виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 03.12.2001р.) Підстава - закін-
чення терміну дії повноважень. Зміни в персональному складі посадових
осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства та виробничою необ-
хідністю. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадови
злочини. Особа перебувала на посаді з 07.02.2006 р. Особа володiє 100%
акцiй у статутному капiталi Товариства.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року обрано на посаду голову
наглядової ради з 22 травня 2015 року Кракалова Анатолiя Федоровича
(паспорт АМ 761087, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпро-
петровськiй областi, 03.12.2001р.), строком на 3(три) роки. Пiдстава - по-
довження термiну дiї повноважень. Змiни в персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою не-
обхiднiстю. Особа володiє 100% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала особа протягом останнiх п'яти рокiв - директор ТОВ "ТЕК", директор
з економiки ТОВ "АЛИСКАР".

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року припинено повноваження
з 21 травня 2015 року генерального директора Товариства Смикова Кос-
тянтина Анатолiйовича (паспорт АЕ 124875, виданий Новомосковським РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 22.12.1995 р.). Пiдстава -
закiнчення термiну дiї повноважень. Змiни в персональному складi посадо-
вих осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою не-
обхiднiстю. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадови
злочини. Особа перебувала на посадi з 01.09.2011р. Особа не володiє час-
ткою у статутному капiталi Товариства.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року обрано на посаду гене-
рального директора з 22 травня 2015 року Смикова Костянтина Анатолiй-
овича (паспорт АЕ 124875, виданий Новомосковським РВ ДМУ УМВС Ук-
раїни в Днiпропетровськiй областi, 22.12.1995 р.), строком на 3(три) роки.
Пiдстава - подовження термiну дiї повноважень. Змiни в персональному
складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та
виробничою необхiднiстю. Особа не володiє часткою у статутному капiта-
лi Товариства. Особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - начальник опе-
ративного пiдроздiлу "Служба безпеки України", генеральний директор
ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон".

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року припинено повноваження
з 21 травня 2015 року головного бухгалтера Товариства Шейко - Шмуль

Юлiю Володимирiвну (паспорт АН 720281, виданий Амур - Нижньоднiп-
ровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi,
05.08.2008р.). Пiдстава - закiнчення термiну дiї повноважень. Змiни в пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства та виробничою необхiднiстю. Особа не має непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадови злочини. Особа перебувала на посадi з
11.05.2007р. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року обрано на посаду голов-
ного бухгалтера з 22 травня 2015 року Шейко - Шмуль Юлiю Володимирiв-
ну (паспорт АН 720281, виданий Амур - Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 05.08.2008р.), строком на
3(три) роки. Пiдстава - подовження термiну дiї повноважень. Змiни в пер-
сональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законо-
давства та виробничою необхiднiстю. Особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi Товариства. Особа не має судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - го-
ловний бухгалтер ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон".

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року призначено на вакантну
посаду члена наглядової ради з 22 травня 2015 року Каурову Карiну Арту-
рiвну,строком на 3(три) роки (паспорт АН 630211, виданий Iндустрiальним
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 26.09.2007р.)Особа не
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Особа не має судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - бухгалтер ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон", бухгал-
тер ПП "Скорпiон - Безпека". Призначення вiдбулось за згодою особи. Змi-
ни в персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинно-
го законодавства та виробничою необхiднiстю.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року призначено на вакантну
посаду члена наглядової ради з 22 травня 2015 року Осаду Свiтлану Фе-
одосiївну,строком на 3(три) роки (паспорт АМ 315820, виданий Ленiнським
РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 03.03.2001р.)Особа не
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Особа не має судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв - помiчник генерального директора ПрАТ "Агенцiя без-
пеки "Скорпiон", начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпi-
он" начальник вiддiлу кадрiв ПП "Скорпiон - Безпека". Призначення вiдбу-
лось за згодою особи. Змiни в персональному складi посадових осiб об-
ґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Рiшенням акцiонера вiд 21 травня 2015 року призначено на вакантну
посаду члена наглядової ради з 22 травня 2015 року Столпнiкова Вiталiя
Анатолiйовича,строком на 3(три) роки (паспорт АК 590918, виданий Ново-
московським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi,
03.09.1999р.)Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства.
Особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiй-
мала особа протягом останнiх п'яти рокiв - охоронник ПП "ГУАРД-ДНIПРО",
старший патрульний ПрАТ "Агенцiя безпеки "Скорпiон", старший патруль-
ний ПП "Скорпiон - Безпека". Призначення вiдбулось за згодою особи. Змi-
ни в персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинно-
го законодавства та виробничою необхiднiстю.

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

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

Генеральний директор Смиков Костянтин Анатолійович
21.05.2015 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
товариСтво З оБмеженою вІдповІдалЬнІСтю 

«БлеК СІ рІелтІ ГрУп»
I. ЗаГалЬнІ вІдомоСтІ

повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП»

Код за ЄдрпоУ: 32145683
місцезнаходження: 65039, Одеська область, 

м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А,
міжміський код, телефон та факс: (048) 797-25-40
електронна поштова адреса: ksg@emitent.net.ua
адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 

Smbcp@imexbank.com.ua

вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
1. Згідно Наказу Товариства № 19-К від 21.05.2015р. звільнено з посади го-

ловного бухгалтера Завгородню Олену Робертівну (згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних відсутня) з 21.05.2015р. Звільнено за згодою сторін. 
Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебувала посаді 1 рік 
7 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

2. Згідно Наказу Товариства № 20-К від 21.05.2015р., з 21.05.2015 р. 
призначено головного бухгалтера ТОВ «БС РІЕЛТІ ГРУП» Гегу Ірину Мико-
лаївну (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). 
Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Призначено на посаду 
безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: заступник головного 
бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю.

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

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

директор
тов «БС рІелтІ ГрУп»  травкіна о.Г.

М.П.
22.05.2015р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
публічне акціонерне товариство «попільнянський спеціалізова-

ний кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження житомирська область, попільнянський район, 

с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://popilnya.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
22.05.2015 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 

«Попільнянський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента у зв’язку з закінченням строку повнова-
жень членів правління, а саме:

- звільнено з посади Голови правління Поляновського Анатолія Івано-
вича (п-т ВН 502153 виданий Коростенським МВ УМВС України в Житомир-
ській обл. 19.10.2010р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутно-
му капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 19.04.2007 року; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена правління Гонгало Світлану Петрівну  
(п-т ВН 088859 виданий Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській 
обл. 05.09.2002р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє; обіймала дану посаду з 10.07.2007 року; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена правління Сергеєва Олега Борисовича  
(п-т МА № 228327 вид. Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській 
обл. 05.12.1996 р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 27.04.2009 року; непо-

гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду Голови правління Поляновського Анатолія Івано-

вича (п-т ВН 502153 виданий Коростенським МВ УМВС України в Житомир-
ській обл. 19.10.2010р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік згідно Стату-
ту; до призначення займав посади голова правління ПАТ «Попільнянський 
спецкар’єр», голова правління ВАТ «Попільнянський спецкар’єр», ПрАТ «Бе-
хівський спецкар’єр», голова правління ВАТ «Бехівський спецкар’єр»; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена правління Гонгало Світлану Петрівну 
(п-т ВН 088859 виданий Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській 
обл. 05.09.2002р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік згідно Стату-
ту; до призначення займала посади член правління ПАТ «Попільнянський 
спецкар’єр», член правління ВАТ «Попільнянський спецкар’єр», головний 
бухгалтер ВАТ «Попільнянський спецкар’єр»; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена правління Сергеєва Олега Борисовича 
(п-т МА № 228327 вид. Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській 
обл. 05.12.1996 р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік згідно Ста-
туту; до призначення займав посади член правління ПАТ «Попільнянський 
спецкар’єр», член правління ВАТ «Попільнянський спецкар’єр», виконав-
чий директор ВАТ «Попільнянський спецкар'єр»; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Шеннона Кірана Патрі-
ка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у м. 
Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 3 роки 
згідно Статуту; до призначення займав посади: Технічний керівник ТОВ «Сі-
АрЕйч Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління  поляновський а. І.
підпис, м. п.                                22.05.2015р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «попІлЬнянСЬКий СпецІалІЗований Кар’Єр»

повІдомлення 
про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ 

про емІтента 
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IМПЕКС-ПРОЕКТ»
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33098734
Адреса місцезнаходження 03039, м.Київ, 

вул. Байкова, будинок 7, офiс 4
Телефон емітента (044) 227-13-42
Електронна поштова адреса 
емітента

lin@grh.kiev.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://33098734.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

15.05.2015 р. загальними зборами акціонерів Товариства були прийняті 
наступні рішення щодо змін складу посадових осіб емітента: Припинено 
повноваження посадової особи – Директор Товариства Одинець Вадим 
Вiталiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Осо-
ба часткою у статутному капіталі не володіє. Звільнення відбулось за 
власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини особа не має. Особа займала посаду з 04.04.2011 р.
На посаду Директора Товариства призначено особу Шелест Володимир 
Григорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа 
часткою у статутному капіталі не володіє. Призначення відбулось в зв'язку 
зі звільненням попереднього Директора Товариства. Непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини особа не має. Займана посада протя-
гом останніх 5 років: ТОВ «ІНВЕСТ-ШЛЯХБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». Особа при-
значена на невизначений термiн. Особа не володіє акціями Товариства.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Директор Шелест Володимир Григорович.

приватне аКцIонерне товариСтво «IмпеКС-проеКт»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №96, 25 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

товариСтво З оБмеженою 
вIдповIдалЬнIСтю «Бетон СервIС» 

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕТОН СЕРВIС» 

2. Код за ЄДРПОУ 32375528
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ, вул. Промислова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5314022 5314077
5. Електронна поштова адреса office@beton-service.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
32375528.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами учасників 

ТОВ «Бетон Сервіс» від 20.05.2015р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних 

зборів учасників ТОВ «Бетон Сервіс» №63 від 20.05.2015р. Посадова осо-
ба Смаков Руслан Вільєвич (згоди на розкриття паспортних даних не отри-

мано ), яка займала посаду Директор, звільнена з 21.05.2015р. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами учасників 
ТОВ  «Бетон Сервіс» від 20.05.2015р. Призначення посадової особи викона-
но на підставі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Бетон Сервіс» 
№63 від 20.05.2015р. Посадова особа Савенко Андрій Валерійович (згоди на 
розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Директор з 
22.05.2015р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: невизначений. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2010р.- 
заст. начальн. ВВІМ по маркетингу ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської»; 2011-
2013рр. — начальн. відділу виробництва та збуту ПАТ «ЗЗБК ім. С. Коваль-
ської»; 2014-2015рр. — директор з виробництва ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.
директор Смаков р.в.

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

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

емітента 
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонер-

не товариСтво 
«ХайтеК парК»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37962163

3. Місцезнаходження емітента 03142 м. Київ 
вул. Василя Стуса, 35-37

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

067-568-58-25 067-650-49-83

5. Електронна поштова адреса емітента mail@nr-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://smida.gov.ua/db/
participant/37962163

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу поса-
дових осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Заїка Олена Михайлiвна (пас-
порт: серiя СТ номер 322509 виданий Вишгородським РВ Управлiння ДМС 
України в Київськiй областi 13.09.2012) припинено повноваження 20.05.2015 р. 
на пiдставi рiшення єдиного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) у зв'язку 
з переобранням складу Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Тромса Олена Михайлiвна 
(паспорт: серiя МЕ номер 991048 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 22.06.2010) обрано на посаду 20.05.2015р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 20.05.2015р.) з числа об-
раних рiшенням єдиного акцiонера членiв Наглядової ради термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» провiдний 
економiст, головний економiст. 

Посадова особа Член Наглядової ради Марреро Антон Мануельович 
(паспорт: серiя СН номер 749746 виданий Радянським РУ ГУ МВС України 
в мiстi Києвi 17.02.1998) припинено повноваження 20.05.2015 р. на пiдставi 
рiшення єдиного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) у зв'язку з пере-
обранням складу Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Сагутдiнова Iрина Олегiвна 
(паспорт: серiя СМ номер 688447 виданий Броварським РВ Управлiння 
ДМС України в Київськiй областi 15.02.2014) обрано на посаду 20.05.2015р 
рiшенням єдиного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) термiном на 
3  роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймала посади: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ФОЗЗI-ФУД», бухгалтер. 

Посадова особа Член Наглядової ради Рамазанов Алiшер Аскарович 
(паспорт: серiя СО номер 239046 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi 21.10.1999) припинено повноваження 20.05.2015 р. на пiдставi 
рiшення єдиного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) у зв'язку з пере-
обранням складу Наглядової ради. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Андросюк Сергiй Вячеславович 
(паспорт: серiя МЕ номер 787049 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 03.10.2006) обрано на посаду 20.05.2015р рiшенням єдиного акцiонера 
(№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ПАТ «ДIВI БАНК», голо-
вний юрисконсульт вiддiлу супроводження корпоративно-правових питань 
Юридичного управлiння; АТ «УкрСиббанк», провiдний юрисконсульт, юрискон-
сульт вiддiлу правового забезпечення корпоративних прав Управлiння право-
вого супроводження дiяльностi банку Юридичного департаменту. 

Посадова особа Ревiзор Сивицький Юрiй Iгорович (паспорт: серiя МЕ 
номер 082930 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
05.03.2002) припинено повноваження 20.05.2015 р. на пiдставi рiшення 
єдиного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) у зв'язку з переобранням 
ревiзора Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2015 року. 

Посадова особа Ревiзор Гудим Олександр Володимирович (паспорт: 
серiя СК номер 516096 виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi 01.04.1997) обрано на посаду 20.05.2015р рiшенням єди-
ного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) термiном на 5 рокiв. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади: ТОВ «КОМПАНIЯ ТIС» юрисконсульт. 

Посадова особа Генеральний директор Коробов Валерiй Михайлович 
припинено повноваження 20.05.2015р. на пiдставi рiшення єдиного 
акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) у зв'язку зi звiльненням за згодою 
сторiн. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 28.08.2014 року.

Посадова особа Генеральний директор Коваленко Володимир Олек-
сандрович (паспорт: серiя СН номер 811973 виданий Ленiнградським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi 19.05.1998р.) обрано на посаду 20.05.2015р. 
рiшенням єдиного акцiонера (№2015/05-1 вiд 20.05.2015р.) термiном на 
5  рокiв з 21.05.2015р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ПрАТ «Край Керама» фiнансовий ди-
ректор; ТОВ «Компанiя «ТIС» директор; ТОВ «Компанiя «ВКК» директор.

Генеральний директор ______ Коваленко Володимир Олександрович

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне товари-
Ство аКцIонерний БанК «Сто-
лиЧний»

2. Код за ЄДРПОУ 20028816
3. Місцезнаходження 40035, м. Суми, Харкiвська, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 65- 98- 15 (0542) 65- 98- 15

5. Електронна поштова адреса l.gubska.sumy@cap.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://stolychnyi.ua/osobliva-nformaczya.
html

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представництв

2. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» було прийнято рiшення:
1. Про закриття Сумського вiддiлення № 6 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», 

Сумського вiддiлення № 7 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» та Конотопського 
вiддiлення № 4 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» з 24.07.2015р. (протокол № 34 вiд 
22.05.2015р.). Пiдстава: в зв’язку з збитковiстю вiддiлень.

Повне найменування вiддiлення: Сумське вiддiлення № 7 Публiчного 
Акцiонерного Товариства Акцiонерного Банку «СТОЛИЧНИЙ».

Мiсцезнаходження: 40035, Сумська обл., м. Суми, вул. Черепiна, буд. 26.
Вiддiлення виконувало функцiї з проведення банкiвських операцiй та 

надання послуг вiдповiдно до Положення про Сумське вiддiлення № 7 
ПАТ  АБ «СТОЛИЧНИЙ».

Повне найменування вiддiлення: Сумське вiддiлення № 6 Публiчного 
Акцiонерного Товариства Акцiонерного Банку «СТОЛИЧНИЙ».

Мiсцезнаходження: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Металургiв, буд. 4. 
Вiддiлення виконувало функцiї з проведення банкiвських операцiй та 

надання послуг вiдповiдно до Положення про Сумське вiддiлення № 6 
ПАТ  АБ «СТОЛИЧНИЙ».

Повне найменування вiддiлення: Конотопське вiддiлення № 4 Публiчного 
Акцiонерного Товариства Акцiонерного Банку «СТОЛИЧНИЙ».

Мiсцезнаходження: 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Ленiна, 16, 
Вiддiлення виконувало функцiї з проведення банкiвських операцiй та 

надання послуг вiдповiдно до Положення про Конотопське вiддiлення № 4 
ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ».

2. Про закриття Шосткiнського вiддiлення № 2 ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» з 
29.05.2015р. (протокол № 34 вiд 22.05.2015р.). Пiдстава: в зв’язку з 
розiрванням Договору оренди вiдповiдно п.9.3. Договору оренди вiд 
19.08.2013 року мiж ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» та орендодавцем.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Перший Заступник
Голови Правлiння Баранник Л. А.

(підпис)
М.П. 22.05.2015

(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво аКцIонерний БанК «СтолиЧний»
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рада продлила срок подачи компаниями 
информации о бенефициарах  

на 4 месяца
Верховная Рада продлила на четыре месяца юриди-

ческим лицам срок подачи госрегистратору информации 
о конечных бенефициарах компаний.

За принятие соответствующего законопроекта №2896 
за основу и в целом в четверг проголосовали 267 депу-
татов.

Как сообщалось, 25 мая 2015 года истекает установ-
ленный ранее законом 6-месячный срок для подачи юр-
лицами госрегистратору данных о своих конечных бене-
фициарах. К настоящему времени многие компании не 
успели подать такие ведомости. В то же время за непо-

дачу ведомостей предусмотрен штраф в размере от 
5100 до 8500 грн.

Помимо продления срока подачи данных, законо-
проект предполагает освобождение от подачи инфор-
мации религиозных организаций, государственных  
и коммунальных предприятий, а также юрлиц, участ-
никами которых являются исключительно физлица и 
при этом конечные бенефициары совпадают с участ-
никами.

В пояснительной записке к законопроекту указано, 
что по состоянию на 1 января 2015 года в Украине за-
регистрировано 1,822 млн юридических лиц, тогда как 
государственный регистратор в течение рабочего дня 
обрабатывает около 50 пакетов документов.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«одеСЬКий Завод 

СIлЬСЬКоГоСподарСЬКоГо 
маШиноБУдУвання»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 05786152
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорномор-

ського козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
5. Електронна поштова адреса 05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. текст повідомлення
21.05.2015 року ПАТ «ОДЕССIЛЬМАШ» отримало iнформацiйну 

довiдку вiд ПАТ «НДУ», у зв’язку з чим стало вiдомо, що пакет власника 
акцiй ХЕНГЛI IНТЕРНЕЙШIОНАЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМ. (HANGLI INTERNATIONAL 
HOLDINGS LIM), (реєстрацiйний код 569540, мiсцезнаходження MYRNA 
FONSECA’S HOUSE, SLA, Тортола), збiльшився, i становить не менше 
10 вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Розмiр частки акцiонера до змiни 
пакета акцiй становив 12 666 900 шт. (5,2363 %). Розмiр частки акцiонера 
пiсля змiни пакета акцiй становить 24 326 556 шт. (10,0563 %).

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 потiшман дмитро йосифович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.05.2015

(дата)

НОВИНИ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт.

Якимiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 84,4622% до статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 8984750 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт.

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: ОПТIМУСАГРО ХОЛДIНГ ЛТД 
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Арх. Макарiу III, буд.113,

оф.1-й поверх, Лiмассол, Кiпр, 3021
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 334094.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 0,00% до статутного капiталу, пiсля змiн 87,4622 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 0 шт., пiсля
змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 9303878 шт.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька , Якимiвський р-н, смт. Яки-

мiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного

товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Андраш Iрини Василiвни,

паспорт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запо-
рiзькiй областi, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi.
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа пере-
бувала з 29.04.2011 р. по 07.04.2015р.. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:

Призначити на посаду Члена Правлiння Андраш Iрину Василiвну пас-
порт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй областi. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер. Строк,
на який призначено особу- термiном на три роки з 07.04.2015р. Часткою
в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОК-
МАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" яке
було  розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.12.2014р., по технічним причинам була вказана недостовірна інформа-
ція, а саме: на титульному аркуші в рядку "Повідомлення розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії"  вказано не вірну дату
31.12.2014р., вважати вірним дату 29.12.2014р. Виправлена інформація
розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954357;
3. Місцезнаходження: 71206, с-ще Верхнiй Токмак Перший, вул. При-

вокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90 9-19-49;
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Звiльнено згiдно наказу № 3 вiд 25.12.14 Гайсюк Свiтлана Володими-

рiвна Головний бухгалтер, звiльнено за власним бажаням у зв’зку з вихо-
дом на пенсiю. Паспортнi даннi: серiя СА 923745 виданий 11.12.1998р.
Чернiгiвським РВ УМВС України В Запорiзькiй обл. Часткою в статутному
фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%. На посадi особа перебу-
вала з 01.12.2008 р. по 25.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. На посаду нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Тищенко Олександр Петрович 22.05.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька обл., Якимiвський р-н, смт.

Якимiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: akimovka.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: Прайсхiлл Оверсiз С.А.
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Вантерпул Плаза, П.О. Бокс

873, Вiкхемс Кей 1, Роад Таун, Тортола, 873, Вiргiнськi о-ви 
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 667799.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 84,4622% до статутного капiталу, пiсля змiн 0,00 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 8984750 шт.,
пiсля змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 0 шт.

ПАТ "Якимiвський елеватор" на пiдставi Реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв станом на 16.04.2015 р., отриманого вiд депозитарiю ТОВ
"Приднiпров’я" 22.04.2015 р., повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: 

1. Повне найменування: ОПТIМУСАГРО ХОЛДIНГ ЛТД 
2. Мiсцезнаходження юридичної особи: Арх. Макарiу III, буд.113,

оф.1-й поверх, Лiмассол, Кiпр, 3021
3. Iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де офiцiйно

зареєстрована юридична особа - нерезидент: 334094.
4. Розмiр частки акцiонера до i пiсля змiни пакета акцiй: частка акцi-

онера до змiн 0,00% до статутного капiталу, пiсля змiн 87,4622 % до ста-
тутного капiталу, до змiн загальна кiлькiсть акцiй складала 0 шт., пiсля
змiн загальна кiлькiсть цiнних паперiв акцiонера склала 9303878 шт.

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство
"Якимiвський елеватор";

2. Код за ЄДРПОУ: 23792434;
3. Місцезнаходження: 72501, Запорiзька , Якимiвський р-н, смт. Яки-

мiвка, вул. Курортна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06131)-9-16-97, (06131)-9-91-34;
5. Електронна поштова адреса: akimovka@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного

товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:
Припинити повноваження Члена правлiння Андраш Iрини Василiвни,

паспорт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запо-
рiзькiй областi, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi.
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа пере-
бувала з 29.04.2011 р. по 07.04.2015р.. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Якимiвський елеватор" вiд 07.04.2015 року, вирiшили:

Призначити на посаду Члена Правлiння Андраш Iрину Василiвну пас-
порт СА 354122 вiд 04.02.1997, Якимiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй областi. Iншi посади, якi обiймала особа - головний бухгалтер. Строк,
на який призначено особу- термiном на три роки з 07.04.2015р. Часткою
в статутному фондi емiтента неволодiє. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Хвостов Олександр Олександрович

22.05.2015 р.

Спростування особливої інформації
В повідомленні про виникнення особливої інформації емітента  ПУБ-

ЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОК-
МАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" яке
було  розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.12.2014р., по технічним причинам була вказана недостовірна інформа-
ція, а саме: на титульному аркуші в рядку "Повідомлення розміщено у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії"  вказано не вірну дату
31.12.2014р., вважати вірним дату 29.12.2014р. Виправлена інформація
розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
22.05.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00954357;
3. Місцезнаходження: 71206, с-ще Верхнiй Токмак Перший, вул. При-

вокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90 9-19-49;
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Звiльнено згiдно наказу № 3 вiд 25.12.14 Гайсюк Свiтлана Володими-

рiвна Головний бухгалтер, звiльнено за власним бажаням у зв’зку з вихо-
дом на пенсiю. Паспортнi даннi: серiя СА 923745 виданий 11.12.1998р.
Чернiгiвським РВ УМВС України В Запорiзькiй обл. Часткою в статутному
фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%. На посадi особа перебу-
вала з 01.12.2008 р. по 25.12.2014 р. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини немає. На посаду нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правлiння Тищенко Олександр Петрович 22.05.2015

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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рада освободила от налогообложения 
доходы нерезидентов от операций с 

государственными и местными ценными 
бумагами

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс 
относительно освобождения от налогообложения дохо-
дов иностранных инвесторов, полученных от операций с 
государственными и местными ценными бумагами.

Соответствующий законопроект о внесении измене-
ний в Налоговый кодекс относительно налогообложения 
доходов, полученных нерезидентами по долговым обя-
зательствам (№2931) за основу и в целом поддержали 
242 народных депутата на заседании парламента в пят-
ницу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечает-
ся, что для привлечения субъектами хозяйствования–
резидентами Украины под государственные гарантии 
кредитов на реализацию инвестиционных и других про-
ектов развития необходимо обеспечение надлежащей 
законодательной базы в части освобождения от нало-
гообложения доходов инвесторов, полученных от опе-
раций с государственными и местными ценными бума-
гами.

Как отмечается в сопроводительных документах, та-
кие правила налогообложения применялись в Украине 
последние 15 лет, до принятия изменений в Налоговый 
кодекс, которые вступили в силу с 1 января 2015 года.

«Такие изменения в Налоговом кодексе негативно 
восприняты инвесторами (кредиторами) Украины, суще-
ственно влияют на их решения относительно покупки 
украинских ценных бумаг, инвестирования в экономику 
Украины и ведут только к увеличению стоимости таких 
заимствований», — отмечается в пояснительной запи-
ске.

Таким образом, парламент добавил в Налоговый ко-
декс норму, которая предполагает, что не подлежат на-
логообложению доходы, полученные нерезидентами в 
виде процентов или дохода (дисконта) на государствен-
ные ценные бумаги или облигации местных займов, или 
долговые ценные бумаги, выполнение обязательств по 
которым обеспечено государственными или местными 
гарантиями.

Украина и еК подписали меморандум об 
очередном пакете макрофинансовой 

помощи на EUR1,8 млрд
Украина и Европейская комиссия в пятницу подписа-

ли меморандум о взаимопонимании по поводу послед-
него (третьего) пакета макрофинансовой помощи от Ев-
росоюза в размере EUR1,8 млрд.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-
Украина», меморандум подписали вице-президент ЕК 
Валдис Домбровскис, министр финансов Украины Ната-
лья Яресько и глава Национального банка Украины Ва-
лерия Гонтарева. На церемонии присутствовал прези-
дент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, первая программа макрофинансо-
вой помощи ЕС для Украины на EUR610 млн была одо-
брена весной 2014 года и выделена Киеву тремя тран-
шами с мая 2014 года по апрель 2015 года.

ЕС в минувшем году одобрил для Украины также вто-
рую подобную программу на EUR1 млрд, в рамках кото-
рой было выделено два равных транша по EUR500 млн — 
17 июня и 3 декабря.

Третью такую программу на EUR1,8 млрд, предложен-
ную Еврокомиссией в январе этого года, Евросоюз одо-
брил 15 апреля. Транши по ней начнут выделяться по-
сле подписания Меморандума о взаимопонимании 
между сторонами с программой мер, которую поддержи-
вает эта помощь. Предполагается, что финансирование 
по ней начнется в середине этого года.

«медведи» вернули себе первенство на 
украинском рынке акций в четверг

Украинский рынок акций завершил торги в четверг 
снижением ввиду отсутствия сил для продолжения ро-
ста: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,13% — 
до 1024,34 пункта, индекс ПФТС — на 0,5%, до 
357,06  пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,6 млн грн, в том чис-
ле акциями — 10,98 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 181,7 млн грн, в том 
числе акциями — 0,88 млн грн. Капитализация ценных бу-
маг на бирже снизилась на 0,23% — до 121,52 млрд грн.

На УБ наиболее подешевели акции Авдеевского кок-
сохимзавода (-3,18%), «Мотор Сичи» (-3,09%) и «Азов-
стали» (-1,82%).

Выросли в цене только акции Алчевского меткомбина-
та (+2,11%) и «Донбассэнерго» (+0,22%).

На ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям 
«ДТЭК Захидэнерго» (-6,13%), концерна «Стирол» (-4%) 
и «Мотор Сичи» (-2,22%).

В авангарде роста были бумаги «Укртелекома» 
(+3,86%), Ясиновского коксохимзавода (+3,13%) и Авде-
евского коксохимзавода (+2,8%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг вырос на 0,33% — до 299,03 пунктов при объеме 
торгов 2,9 млн злотых (16,53 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Милки-
ленда» (+2,16%), «Астарты» (+0,83%) и «Кернела» 
(+0,14%), подешевели — KSG Agro (-2,7%) и «Агротона» 
(-1,96%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвесткомпании «Альтана Капитал» Андрей Глущен-
ко, украинский фондовый рынок в четверг снизился вви-
ду отсутствия поводов для продолжения наметившегося 
днем ранее роста. 

Внешняя конъюнктура, по словам А.Глущенко, также не 
способствует оптимизму: европейские биржевые площад-
ки торгуются разнонаправлено на фоне неоднозначной 
макроэкономической статистики по странам еврозоны.

индекс УБ в пятницу утром продолжает 
умеренно снижаться, пфтС отскочил вверх

Украинские биржевые индексы в начале торгов в пят-
ницу демонстрируют разнонаправленную динамику: ин-
дикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:10 кв просел на 
0,41% — до 1020,13 пункта, индекс ПФТС повысился на 
0,08% — до 357,36 пункта.

В индексе УБ дешевели акции «Мотор Сичи» (-2,04%), 
Авдеевского коксохимзавода (-1,11%) и Райффайзен 
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Банка Аваль (-0,54%) и дорожали: Алчевского меткомби-
ната (+6,9%) и «Укрнафты» (+0,33%).

Среди индексных акций ПФТС в «зеленой зоне» на-
ходились бумаги «ДТЭК Захидэнерго» (+7,51%) и «Дон-
бассэнерго» (+0,22%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги концерна 
«Стирол» (-9,09%), Стахановского вагоностроительного 
завода (-4,62%) и Харцызского трубного завода (-3,33%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руково-
дитель направления по работе с VIP-клиентами инвест-
компании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк, торги на 
украинском рынке акций в пятницу стартуют на позитив-
ном внешнем фоне. В то же время ожидать, что это под-
толкнет участников к покупкам, не приходится.

«На фоне абсолютного спокойствия биржевых спеку-
лянтов и минимальной активности торгов рынок продолжа-
ет ставить рекорды со знаком минус», — отметил эксперт. 

По мнению руководителя отдела финансовых продук-
тов брокерской компании «Мастер брок» Сергея Румян-
цева, в пятницу на рынке будет наблюдаться характер-
ная для конца торговой недели низкая ликвидность и 
отрицательная динамика.

Аналитик онлайн-брокера I-NVEST Сергей Гончарен-
ко также прогнозирует снижения украинского фондового 
рынка в пятницу, к локальному уровню поддержки 
1000 пунктов по индексу УБ.

Вместе с тем он отметил, что инвесторы, судя по всему, 
находятся в ожидании новостей по предоставлению Укра-
ине очередного транша кредита Международного валют-
ного фонда, после оглашения результатов работы мис-
сии, которая в настоящее время находится в Украине.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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