
№83 (2087) 05.05.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.03.2015  м. Київ  № 362

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2015 року за № 405/26850

Про затвердження Змін до 
Вимог до програмних про-
дуктів, які використовують-
ся на фондовому ринку, та 
програмного забезпечення 
автоматизованих, інформа-
ційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем, 
призначених для здійснен-
ня професійної діяльності 
на фондовому ринку, депо-
зитарної діяльності Цен-
трального депозитарію цін-
них паперів

Відповідно до пунктів 13, 20 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», підпункту 8 пункту 6 Положення про Національ-

ну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвер-
дженого Указом Президента України від 23 листопада 
2011 року № 1063, з метою встановлення єдиних підхо-
дів до використання програмних продуктів, які викорис-
товуються на фондовому ринку, та програмного забез-
печення автоматизованих, інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених 
для здійснення професійної діяльності на фондовому 
ринку, депозитарної діяльності Центрального депозита-
рію цінних паперів,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Вимог до програмних продук-

тів, які використовуються на фондовому ринку, та про-
грамного забезпечення автоматизованих, інформаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначе-
них для здійснення професійної діяльності на фондово-
му ринку, депозитарної діяльності Центрального депози-
тарію цінних паперів, затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за 
№ 1760/22072, що додаються.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити: 

подання цього рішення для здійснення експертизи на 
відповідність положенням Конвенції про захист прав лю-
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 362 від 23.03.2015 р. 
Рішення Комісії № 405 від 31.03.2015 р. 
Рішення Комісії № 508 від 23.04.2015 р. 
Рішення Комісії № 600 від 29.04.2015 р. 
Рішення Комісії № 605–610 від 29.04.2015 р. 
Рішення Комісії № 616–619 від 29.04.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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дини і основоположних свобод до Секретаріату Урядово-
го уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через шість місяців з 
дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
23 березня 2015 року № 362

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
10 квітня 2015 року за № 405/26850

Зміни до Вимог до програмних продуктів, які 
використовуються на фондовому ринку, та 

програмного забезпечення автоматизованих, 
інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем, призначених для здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку, депозитарної 
діяльності Центрального депозитарію цінних 

паперів
1. У розділі І: 
1) абзаци перший та другий пункту 2 викласти в такій 

редакції: 
«2. Ці Вимоги встановлюються до спеціалізованих 

програмних продуктів, програмного забезпечення авто-
матизованих, інформаційних систем, які створюються 
та/або використовуються професійними учасниками 
фондового ринку, Центральним депозитарієм цінних па-
перів (далі – Центральний депозитарій) при здійсненні 
професійної діяльності, депозитарної діяльності Цен-
трального депозитарію (далі − програмні продукти).

Ці Вимоги встановлюються до програмного забезпе-
чення спеціалізованих інформаційно–телекомунікаційних 
систем (далі – ІТС) для здійснення професійної діяль-
ності, депозитарної діяльності Центрального депозита-
рію, яке створюється та/або використовується професій-
ними учасниками фондового ринку, Центральним 
депозитарієм.»;

2) доповнити пункт 3 після абзацу першого абзацом 
другим такого змісту:

«документація – взаємопов’язані документи або доку-
мент, які/який містить опис функціональних можливостей 
програмного продукту, проектні та організаційні рішення 
для забезпечення функціонування, перевірки функціону-
вання програмного продукту. Функціональні можливості 
програмного продукту мають відповідати вимогам, наве-
деним у: Законі України «Про депозитарну систему Укра-
їни»; цих Вимогах; Правилах (умовах) здійснення діяль-
ності з торгівлі цінними паперами: брокерської 
діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управ-

ління цінними паперами, затверджених рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
12  грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністер-
стві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у 
редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638); 
Положенні про функціонування фондових бірж, затвер-
дженому рішенням Комісії від 22 листопада 2012 року 
№  1688, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 
14 грудня 2013 року за № 2082/22394; Порядку та умовах 
надання статусу Центрального депозитарію цінних папе-
рів, затверджених рішенням Комісії від 16 квітня 
2013  року № 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 26 квітня 2013 року за № 688/23220; Порядку та 
умовах видачі ліцензій на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката 
та копії ліцензії, затверджених рішенням Комісії від 
14  травня 2013 року № 817, зареєстрованих у Міністер-
стві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386; 
Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених 
рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 818, зареє-
строваних у Міністерстві юстиції України 01 червня 
2013 року за № 856/23388; Ліцензійних умовах прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними па-
перами, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 
2013 року № 819, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 01 червня 2013 року за № 857/23389; Положенні 
про провадження депозитарної діяльності, затверджено-
му рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, за-
реєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 
2013 року за № 1084/23616; Ліцензійних умовах прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клі-
рингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 
21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих у Міністер-
стві юстиції України 06 червня 2013 року за 
№  897/23429;».

У зв’язку з цим абзаци другий – тринадцятий вважати 
відповідно абзацами третім – чотирнадцятим.

2. Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Програмний продукт, який створюється професій-

ним учасником фондового ринку, Центральним депози-
тарієм або на замовлення професійного учасника фон-
дового ринку, Центрального депозитарію, створюється 
на підставі технічного завдання або аналогічного за зміс-
том документа.

Програмний продукт, який створено не на замовлення 
професійного учасника фондового ринку або Централь-
ного депозитарію, а було придбано або отримано у корис-
тування професійним учасником фондового ринку, Цен-
тральним депозитарієм, повинен мати документацію.».

3. У розділі ІІІ:
1) у пункті 1:
доповнити підпункт «а» новим абзацом такого змісту:
«Інтерфейс користувача програмного продукту забез-

печує керування функціями, наведеними у документації 
до програмного продукту;»;
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доповнити підпункт «б» після абзацу другого абзацом 
третім такого змісту:

«Можливість обслуговування запитів користувачів 
здійснюється за умови наведення такої функції у доку-
ментації до програмного продукту, якщо програмний про-
дукт створений для обслуговування запитів користувачів 
та надання користувачам інформації;»;

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
«2. Створення програмним продуктом архіву даних у 

разі, якщо архівація даних, передбачена технічним за-
вданням або аналогічним за змістом документом, наве-
дена у документації до програмного продукту, повинно 
забезпечити дотримання таких вимог:».

4. Доповнити розділ V після пункту 4 пунктом 5 такого 
змісту:

«5. Документація до програмного забезпечення ІТС 
професійного учасника фондового ринку, Центрального 
депозитарію повинна мати опис функціональних можли-
востей, які відповідно до вимог законодавства, у тому 
числі нормативно-правових актів Комісії, реалізовані цим 
програмним забезпеченням, мати інструкцію щодо ко-
ристування програмним забезпеченням.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
Начальник управління 
інформаційних технологій 
та діловодства  А. Заїка

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

31.03.2015 м. Київ № 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2015 року за № 434/26879

Про затвердження Змін до 
Положення про об’єднання 
професійних учасників 
фондового ринку

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», статей 2, 47 – 49 Закону України «Про цінні па-
пери та фондовий ринок»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про об’єднання 

професійних учасників фондового ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі – НКЦПФР) від 27 грудня 2012 року № 
1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 
січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами), що дода-
ються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законо-
давства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному сайті НКЦПФР.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
31 березня 2015 року № 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2015 року за № 434/26879

Зміни 
до Положення про об’єднання професійних 

учасників фондового ринку
1. Пункт 2 розділу І доповнити новим абзацом такого 

змісту:
«член об’єднання – професійний учасник фондового 

ринку, що провадить професійну діяльність на фондово-
му ринку та входить до переліку членів ОПУ та/або СРО 
за тими відповідними видами професійної діяльності, які 
здійснює такий професійний учасник фондового ринку.».

2. У розділі ІІ:
1) у главі 1:
підпункт 5 пункту 3 викласти у такій редакції:
«5) керівник, заступник(и) керівника ОПУ:
повинні мати сертифікат на право здійснення дій, 

пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної 
діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР 
зразка за тими видами професійної діяльності на фондо-
вому ринку, за яким об’єднання має намір зареєструва-
тися як ОПУ;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;
не можуть перебувати у трудових відносинах із члена-

ми ОПУ та прямо або опосередковано бути пов'язаними 
відносинами контролю з членами ОПУ;»;

у пункті 4:
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) копія рішення загальних зборів членів заявника 

щодо реєстрації його як ОПУ;»;
підпункт 9 викласти в такій редакції:
«9) перелік професійних учасників фондового ринку – 

членів ОПУ, які провадять той вид професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;»;

підпункт 12 викласти в такій редакції:
«12) довідка про бездоганну ділову репутацію керівни-

ка, заступника(ів) керівника заявника, складена у довіль-
ній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно 
наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи 
посадові злочини, не знятої або не погашеної в установ-
леному законом порядку, фактів перебування у трудових 
відносинах із членами заявника та пов’язаності відноси-
нами контролю з членами заявника;»;

підпункт 15 викласти в такій редакції:
«15) копії документів, що підтверджують членство про-

фесійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду 
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професійної діяльності на фондовому ринку, в об’єднанні 
за тим самим видом професійної діяльності.»;

останній абзац пункту виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції: 
«5. Усі документи, що складаються заявником (крім 

документів, що підтверджують членство), не можуть за 
датою складання перевищувати одного місяця та мають 
бути засвідчені підписом керівника та печаткою 
об’єднання, а ті документи, які займають більше ніж один 
аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та 
засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання. 

Зазначені вимоги не стосуються документів, які вида-
ються або погоджуються органами державної влади, до-
говорів на користування приміщенням та фінансової 
звітності.

Рішення загальних зборів членів об’єднання профе-
сійних учасників фондового ринку за відповідним видом 
професійної діяльності щодо реєстрації його як ОПУ не 
може за датою складання бути раніше засідання остан-
ніх загальних зборів об’єднання.»;

у пункті 7:
в абзаці першому слово «робочих» виключити;
друге речення абзацу другого виключити;
пункт 13 викласти у такій редакції:
«13. У разі зміни найменування та/або місцезнахо-

дження ОПУ протягом п’яти робочих днів з дати отри-
мання виписки з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців, яка підтверджує 
вказані зміни, подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання 
професійних учасників фондового ринку (додаток 4);

оригінал свідоцтва про реєстрацію ОПУ.
За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР 

протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення 
про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання профе-
сійних учасників фондового ринку. 

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику 
нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ із змінами відповід-
но до документів заявника та анулює попереднє свідо-
цтво. Нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керів-
ник виконавчого органу ОПУ або представник заявника 
за виданою заявником довіреністю з пред’явленням до-
кумента, що посвідчує особу.»;

у пункті 14: 
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
«14. Анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідо-

цтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників 
фондового ринку здійснюються за рішенням НКЦПФР у 
таких випадках:

на підставі заяви ОПУ про анулювання реєстрації ОПУ 
та скасування свідоцтва про реєстрацію об’єднання про-
фесійних учасників фондового ринку;»;

2) абзац другий підпункту 5 пункту 4 глави 2 викласти 
в такій редакції:

«перелік членів, які провадять той вид професійної ді-
яльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано 
ОПУ;»;

3) пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції:
«1. ОПУ за відповідним видом (видами) професійної 

діяльності приймає до складу своїх членів юридичних 
осіб, які мають відповідну ліцензію на провадження тако-

го самого виду професійної діяльності на ринку цінних 
паперів, видану в порядку, встановленому НКЦПФР, від-
повідають вимогам правил ОПУ та засвідчили свою зго-
ду виконувати правила ОПУ.

Професійні учасники фондового ринку з відповідного 
виду (видів) професійної діяльності можуть бути члена-
ми одночасно декількох об’єднань професійних учасни-
ків ринку цінних паперів, зареєстрованих за таким самим 
видом професійної діяльності.»;

4) у пунктах 4, 7 глави 5 слово «робочих» виключити.
3. У розділі ІІІ:
1) у главі 1: 
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Документи на набуття статусу СРО з відповідного 

виду професійної діяльності подає ОПУ з того самого 
виду професійної діяльності, яке зареєстроване в поряд-
ку, встановленому цим Положенням.»;

пункт 4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 5 – 19 вважати відповідно пунк-

тами 4 – 18;
підпункти 1 – 7 пункту 4 викласти в такій редакції:
«1) об’єднувати більше 75 відсотків професійних учас-

ників фондового ринку з відповідного виду професійної 
діяльності на фондовому ринку, за яким об’єднання має 
намір отримати статус СРО;

2) статут заявника відповідає вимогам, визначеним 
главою 4 цього розділу;

3) наявність затверджених уповноваженим органом 
заявника та погоджених НКЦПФР Правил (стандартів) 
професійної діяльності на фондовому ринку (за відповід-
ним видом);

4) наявність затверджених та погоджених НКЦПФР 
внутрішніх документів заявника (внутрішні правила за-
явника, інші внутрішні документи заявника) для реаліза-
ції визначених статутом об’єднання функцій;

5) керівник та заступник(и) керівника виконавчого ор-
гану заявника, керівники структурних підрозділів, керів-
ник юридичної служби заявника:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, 
пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної 
діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР 
зразка за тими видами професійної діяльності на фондо-
вому ринку, які здійснюються членами такого об’єднання;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;
не можуть перебувати у трудових відносинах із члена-

ми заявника та прямо або опосередковано бути 
пов’язаними відносинами контролю з членами заявника;

повинні мати стаж роботи в професійних учасниках 
фондового ринку або в СРО не менше п’яти років. Доку-
ментами, що підтверджують стаж роботи, є трудова 
книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій 
книжці – копії наказів про призначення та звільнення, що 
підтверджують наявність стажу роботи в професійних 
учасниках фондового ринку або в СРО;

6) керівник та заступники керівника виконавчого орга-
ну заявника повинні мати вищу економічну або юридич-
ну освіту, керівник юридичної служби заявника повинен 
мати вищу юридичну освіту;

7) мати у власності для забезпечення статутної діяль-
ності грошові кошти у розмірі не менше 1 мільйона гри-
вень;»;
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пункти 5, 6 викласти в такій редакції:
«5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва 

про реєстрацію СРО (далі – Свідоцтво СРО) до НКЦПФР 
надаються такі документи:

1) заява ОПУ про видачу свідоцтва про реєстрацію 
об’єднання як саморегулівної організації професійних 
учасників фондового ринку за відповідним видом профе-
сійної діяльності (додаток 7);

2) копія Статуту, засвідчена підписом керівника та пе-
чаткою заявника;

3) затверджені загальними зборами напрями здійснен-
ня саморегулювання на найближчі 2 роки;

4) копії документів, що підтверджують право власності 
заявника на приміщення або право користування ним, 
засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи 
заявника;

5) оригінали або копії затверджених внутрішніх доку-
ментів заявника (внутрішні правила заявника, Правила 
(стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, 
інші внутрішні документи заявника) для реалізації визна-
чених статутом заявника функцій, засвідчені підписом та 
печаткою уповноваженої особи заявника;

6) копія рішення загальних зборів членів ОПУ за відпо-
відним видом професійної діяльності щодо реєстрації 
його як СРО;

7) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за 
попередній рік та за останній квартал, що передує даті 
подання документів (крім новостворених об’єднань);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо роз-
міру та складу активів заявника, які відповідають вимогам 
підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ цього Положення;

9) копія рішення контролюючого органу про внесення 
організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій;

10) перелік професійних учасників фондового ринку – 
членів об’єднання, які провадять вид професійної діяль-
ності на фондовому ринку, за яким ОПУ подало докумен-
ти на отримання статусу СРО;

11) довідка про сертифікованих осіб заявника за від-
повідним видом професійної діяльності (додаток 8);

12) витяг з трудової книжки або копії наказів про при-
значення та звільнення, що підтверджують наявність у 
керівника та заступників керівника заявника, керівників 
структурних підрозділів, керівника юридичної служби за-
явника стажу роботи в професійних учасниках фондово-
го ринку або в СРО, засвідчені в установленому законо-
давством порядку; 

13) довідка про бездоганну ділову репутацію керівни-
ка, заступника(ів) керівника заявника, керівників струк-
турних підрозділів, керівника юридичної служби заявни-
ка, складена у довільній формі, в якій повинна міститися 
інформація стосовно наявності (відсутності) фактів суди-
мості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не 
погашеної в установленому законом порядку, фактів пе-
ребування у трудових відносинах із членами заявника та 
пов’язаності відносинами контролю з членами заявника;

14) відомості про накладені на заявника санкції за 
правопорушення органами державної влади (у тому чис-
лі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) 
протягом трьох останніх років до дати подання заяви або 
з дати створення із зазначенням дати накладення санк-

ції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, 
виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату 
подання заяви;

15) довідка щодо наявності на балансі заявника 
комп’ютерної техніки та металевих шаф, складена в до-
вільній формі;

16) довідка щодо відповідності площі приміщення са-
нітарним нормам у розрахунку на одного працівника, 
складена заявником у довільній формі;

17) копії документів, що підтверджують членство про-
фесійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію 
з відповідного виду професійної діяльності, в об’єднанні 
за тим видом професійної діяльності на фондовому рин-
ку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та за-
свідчили свою згоду на вступ до об’єднання;

18) оригінал платіжного документа, що підтверджує 
здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою 
банку про його прийняття (копія платіжного документа, 
засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою 
заявника).

6. Усі документи, що складаються заявником (крім на-
прямів здійснення саморегулювання та документів, що 
підтверджують членство), не можуть за датою складан-
ня перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені 
підписом керівника та печаткою об’єднання, а ті доку-
менти, які займають більше ніж один аркуш, мають бути 
додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підпи-
сом керівника та печаткою об’єднання.

Зазначені вимоги не стосуються договорів на користу-
вання приміщенням і фінансової звітності та документів, 
які видаються або погоджуються органами державної 
влади.

Рішення загальних зборів членів об’єднання профе-
сійних учасників фондового ринку щодо реєстрації його 
як СРО за відповідним видом професійної діяльності не 
може за датою складання бути раніше засідання остан-
ніх загальних зборів об’єднання.»;

у пункті 7:
в абзаці другому слово «об’єднанню» замінити словом 

«ОПУ»;
в абзаці третьому слова «про відмову в наданні стату-

су СРО» замінити словами «про відмову в наданні ОПУ 
статусу СРО»;

у пункті 8:
в абзаці другому цифру «6» замінити цифрою «5»;
в абзаці четвертому цифру «5» замінити цифрою «4»;
у пункті 9 слова «про відмову в наданні статусу СРО» 

замінити словами «про відмову в наданні ОПУ статусу 
СРО»;

пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Після усунення порушення/порушень, що було(и) 

підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову 
в наданні ОПУ статусу СРО, таке ОПУ має право повтор-
но подати документи, визначені пунктом 5 цієї глави, для 
набуття статусу СРО.»;

у пункті 11:
в абзаці першому слово «робочих» виключити;
речення друге абзацу другого виключити;
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Рішення НКЦПФР про надання ОПУ статусу СРО 

та видачу Свідоцтва СРО та про відмову в наданні ОПУ 
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статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО публікується в 
офіційному друкованому виданні НКЦПФР.»;

у пункті 13 слово «об’єднанню» замінити словом 
«ОПУ»;

доповнити пункт 14 новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо на фондовому ринку зареєстровано біль-

ше ніж одна СРО за одним і тим самим видом професійної 
діяльності, професійні учасники фондового ринку можуть 
на власний вибір бути членами однієї або декількох СРО з 
одного й того самого виду професійної діяльності.»;

пункти 15, 16 викласти в такій редакції:
«15. Через три місяці від дати набуття статусу СРО 

зазначене об’єднання повинно надати до НКЦПФР склад 
його членів, які здійснюють той вид професійної діяль-
ності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано 
як СРО.

16. У разі зміни найменування та/або місцезнаходжен-
ня СРО протягом п’яти робочих днів від дати отримання 
виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців щодо реєстрації, яка під-
тверджує зазначені зміни, СРО подає до НКЦПФР такі 
документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання 
як саморегулівної організації професійних учасників 
фондового ринку (додаток 10);

оригінал Свідоцтва про реєстрацію СРО.
За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР 

протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення 
про заміну Свідоцтва СРО. 

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове 
Свідоцтво СРО (з попереднім терміном дії) із змінами від-
повідно до документів заявника та анулює попереднє сві-
доцтво. Нове Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як 
саморегулівної організації професійних учасників фондо-
вого ринку отримує керівник виконавчого органу СРО або 
представник заявника за виданою заявником довіреністю 
з пред’явленням документа, що посвідчує особу.»;

у пункті 18:
в абзаці четвертому цифру «5» замінити цифрою «4»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Об’єднання позбавляється статусу СРО з дати прий-

няття рішення НКЦПФР про скасування Свідоцтва 
СРО.»; 

2) у главі 2:
пункт 3 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«10) направляти запити та одержувати у терміни, ви-

значені законодавством України, від НКЦПФР відповіді 
щодо застосування норм законодавства про цінні папери 
та/або законодавства у сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення. Відповіді, отри-
мані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учас-
никами СРО при провадженні професійної діяльності на 
фондовому ринку;

11) приймати участь у засіданнях НКЦПФР.»;
абзац другий підпункту 5 пункту 4 викласти в такій ре-

дакції:
«склад членів, які провадять той вид професійної ді-

яльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстрова-
но як СРО;»;

3) абзац перший пункту 1 глави 3 викласти в такій ре-
дакції:

«1. Членами СРО з відповідного виду професійної ді-
яльності є професійні учасники фондового ринку з такого 
самого виду професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів).»;

4) підпункт 8 пункту 8 глави 4 викласти в такій редакції:
«8) порядок розгляду спорів за участю членів СРО, а 

також порядок розгляду порушення або невиконання 
членами СРО вимог внутрішніх документів, стандартів, 
рішень СРО.

Процедура дисциплінарного розслідування має пе-
редбачати повідомлення учасника СРО про відкриття 
розслідування, отримання пояснень від учасника СРО, 
запрошення його до участі у засіданнях дисциплінарної 
колегії (у разі необхідності), повідомлення про результа-
ти дисциплінарного розслідування.»;

5) у главі 5:
у пункті 4 слово «робочих» виключити;
абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
«5. Підставою для відмови в погодженні внутрішніх до-

кументів СРО (змін до них) може бути невідповідність по-
даних документів вимогам цього Положення та/або ви-
могам законодавства.».

Директор департаменту аналізу, 
стратегії та розвитку законодавства      М. Лібанов

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«23» квітня 2015  м. Київ  № 508

Про видачу ліцензій на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгів-
лі цінними паперами 
ПАТ «АПЕКС-БАНК» іден-
тифікаційний код юридич-
ної особи 36482677

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1.  Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-

СТВУ «АПЕКС-БАНК» (01014, м. Київ, вулиця Печерська, 
будинок 2/16, ідентифікаційний код юридичної особи 
36482677) ліцензії на провадження професійної діяль-
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ності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської ді-
яльності.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» квітня 2015  м. Київ  № 600

Про видачу ліцензій на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ПрАТ «ДІ-
ЛОВІ ПАРТНЕРИ» ідентифі-
каційний код юридичної 
особи 23721506

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на видачу ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 854/23386, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1.  Видати з 01.05.2015 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНО-

МУ ТОВАРИСТВУ «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ» (03056, м. Київ, 
вулиця Вадима Гетьмана, будинок 27, ідентифікаційний 
код юридичної особи 23721506) ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-
ності; дилерської діяльності.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-

печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.04.2015  м. Київ  №605

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КОМАНДИТНИЙ», крім опе-
рацій, пов`язаних з викупом 
та спадкуванням даних цін-
них паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення ПАТ 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМАН-
ДИТНИЙ» (код ЄДРПОУ – 38449778) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ 
«КОМАНДИТНИЙ») вимог пункту 2 статті 39 розділу ІІ За-
кону «Про інститути спільного інвестування», та з метою 
захисту прав інвесторів у цінні папери, Національна комі-
сія з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 29.04.2015 року внесення змін до системи 

депозитарного обліку щодо цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ 
«КОМАНДИТНИЙ», крім операцій, пов`язаних з викупом 
та спадкуванням даних цінних паперів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ПАТ «ЗНВКІФ «КОМАНДИТНИЙ» у депозитар-
ній системі України, здійснювати облікові операції щодо 
внесення змін до системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «КОМАНДИТНИЙ», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням даних 
цінних паперів.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ПАТ «ЗНВКІФ «КОМАНДИТНИЙ» у депозитар-
ній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.
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5. Зобов'язати ПАТ «ЗНВКІФ «КОМАНДИТНИЙ» при-
йняти рішення про ліквідацію протягом 70 днів з дня при-
йняття цього рішення.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання. 

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) протягом трьох робочих днів забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «ЗНВКІФ «КОМАНДИТНИЙ» та ПАТ «Національний 
депозитарій України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) протягом трьох робочих днів повідомити про 
прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торгов-
ці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу та Про-
фесійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв.

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.04.2015  м. Київ  №606

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІН-
ВЕСТИЦІЇ», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та 
спадкуванням даних цінних 
паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СУ-
ЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ – 
38490695) (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ») вимог пункту 2 статті 39 розділу ІІ Закону 
«Про інститути спільного інвестування», та з метою за-
хисту прав інвесторів у цінні папери, Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 29.04.2015 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку щодо цінних паперів ПАТ 
«ЗНВКІФ «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням даних 
цінних паперів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітента ПАТ «ЗНВКІФ «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕС-
ТИЦІЇ» у депозитарній системі України, здійснювати облі-
кові операції щодо внесення змін до системи депозитар-
ного обліку щодо цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «СУЧАСНІ 
ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», крім операцій, пов`язаних з 
викупом та спадкуванням даних цінних паперів.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери емі-
тента ПАТ «ЗНВКІФ «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИ-
ЦІЇ» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

5. Зобов'язати ПАТ «ЗНВКІФ «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ» прийняти рішення про ліквідацію протягом 
70 днів з дня прийняття цього рішення.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання. 

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) протягом трьох робочих днів забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «ЗНВКІФ «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та 
ПАТ «Національний депозитарій України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) протягом трьох робочих днів повідомити про 
прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торгов-
ці», Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу та Про-
фесійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв.

9. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» квітня 2015 р.  м. Київ  №607

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ПрАТ КУА «АМАДЕУС»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПА-
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС» до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 
року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 06.05.2015 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНО-

МУ ТОВАРИСТВУ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «АМАДЕУС» (01001, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 
будинок 16, ідентифікаційний код юридичної особи 
33402159) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) у зв’язку із закінченням 05.05.2015 строку дії 
попередньо виданої ліцензії серії АВ№581216.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» квітня 2015 р.  м. Київ  №608

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «АНПФ «ПЕНСІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ «ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-

довому ринку відповідно до Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління актива-
ми інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР НЕДЕРЖАВНОГО ПЕН-
СІЙНОГО ФОНДУ «ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
(02091, м. Київ, вул. Тростянецька, будинок 8-В, іденти-
фікаційний код юридичної особи 32958592).

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Симо нен-
ко О.М.) забезпечити внесення відповідних змін до лі-
цензійного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» квітня 2015 р.  м. Київ  №609

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ ІН-
ВЕСТ» до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 12.05.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «АКТИВ ІНВЕСТ» (49000, місто Дніпропетровськ, 
вулиця Дзержинського, будинок 33-В, ідентифікаційний 
код юридичної особи 37004959) ліцензію на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) у зв’язку із закінченням 11.05.2015 
строку дії попередньо виданої ліцензії серії АЕ №286847.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (Симо ненко О.М.) 
забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного 
реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.04.2015  м. Київ  № 610

Про анулювання ліцензії на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з 
управління активами) 
ТОВ «КУА «ФІНЕКСПЕРТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «ФІНЕКСПЕРТ» до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комі-
сія) на анулювання ліцензії (копії ліцензії) на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) відповідно до Ліцен-
зійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 липня 2013 року № 1281 та зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (із змінами та доповненнями),

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію серії АЕ №185171 від 19.10.2012, 

видану Товариству з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «ФІНЕКСПЕРТ» (04074, міс-
то Київ, вулиця Лугова, будинок 9, ідентифікаційний код 
юридичної особи 35197891) на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), на підставі заяви про анулювання ліцензії.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного 
робочого дня.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії протя-
гом п’яти робочих днів.

4. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) за-
безпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2015   № 616

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «АГ-
РОФОСФАТ» на будь-якій 
фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 29.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «АГРОФОСФАТ» (код за ЄДРПОУ 36633213) на 
будь-якій фондовій біржі на термін до 29.07.2015 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслуго-
вування договорів на фінансових ринках» (код за ЄДРПОУ 
35917889) забезпечити розблокування цінних паперів за-
значеного в пункті 1 цього рішення емітента, що заблокова-
ні для торгів на фондовій(их) біржі(ах) (крім цінних паперів, 
за якими укладені біржові контракти, що мають бути викона-
ні відповідно до пункту 4 цього рішення), протягом наступ-
ного робочого дня після дати отримання цього рішення.

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери емітента, за-
значеного в пункті 1 цього рішення, для укладення дого-
ворів на фондових біржах з моменту отримання інфор-
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мації про це рішення від ПАТ «Національний депозитарій 
України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «АГРОФОСФАТ» відпо-
відно до правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) довести до відома депо-
зитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього рішення емі-
тента, дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

8. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

12. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2015   № 617

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ПАТ «АК-
ТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» на 
будь-якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 29.04.2015 торгівлю цінними паперами 
ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (код за ЄДРПОУ 

38864788) на будь-якій фондовій біржі на термін до 
29.07.2015 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслу-
говування договорів на фінансових ринках» (код за 
ЄДРПОУ 35917889) забезпечити розблокування цінних 
паперів зазначеного в пункті 1 цього рішення емітента, 
що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах) (крім 
цінних паперів, за якими укладені біржові контракти, що 
мають бути виконані відповідно до пункту 4 цього рішен-
ня), протягом наступного робочого дня після дати отри-
мання цього рішення.

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери емітента, зазна-
ченого в пункті 1 цього рішення, для укладення договорів 
на фондових біржах з моменту отримання інформації про 
це рішення від ПАТ «Національний депозитарій України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛ-
ТИНГ» відповідно до правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) довести до відома депо-
зитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього рішення емі-
тента, дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

8. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
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12. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2015   № 618

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ТОВ «БК 
ЄВРОХОЛДИНГ» на будь-
якій фондовій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 29.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ТОВ «БК ЄВРОХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 34616428) на 
будь-якій фондовій біржі на термін до 29.07.2015 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслу-
говування договорів на фінансових ринках» (код за 
ЄДРПОУ 35917889) забезпечити розблокування цінних 
паперів зазначеного в пункті 1 цього рішення емітента, 
що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах) (крім 
цінних паперів, за якими укладені біржові контракти, що 
мають бути виконані відповідно до пункту 4 цього рішен-
ня), протягом наступного робочого дня після дати отри-
мання цього рішення.

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери емітента, зазна-
ченого в пункті 1 цього рішення, для укладення договорів 
на фондових біржах з моменту отримання інформації про 
це рішення від ПАТ «Національний депозитарій України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ТОВ «БК ЄВРОХОЛДИНГ» від-
повідно до правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) довести до відома депо-
зитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього рішення емі-
тента, дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

8. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

12. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2015   № 619

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ПАТ «ЕКС-
ПОРТ НО-ІМПОРТНА АГЕНЦІЯ 
«ОМЕГА» на будь-якій фон-
довій біржі 

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 29.04.2015 торгівлю цінними паперами 

ПАТ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА АГЕНЦІЯ «ОМЕГА» (код 
за ЄДРПОУ 32851574) на будь-якій фондовій біржі на 
термін до 29.07. 2015 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслу-
говування договорів на фінансових ринках» (код за 
ЄДРПОУ 35917889) забезпечити розблокування цінних 
паперів зазначеного в пункті 1 цього рішення емітента, 
що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах) (крім 
цінних паперів, за якими укладені біржові контракти, що 
мають бути виконані відповідно до пункту 4 цього рішен-
ня), протягом наступного робочого дня після дати отри-
мання цього рішення.
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3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери емітента, за-
значеного в пункті 1 цього рішення, для укладення дого-
ворів на фондових біржах з моменту отримання інфор-
мації про це рішення від ПАТ «Національний депозитарій 
України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА 
АГЕНЦІЯ «ОМЕГА» відповідно до правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) довести до відома депо-
зитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього рішення емі-
тента, дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

8. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 

Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

11. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

12. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомляє про результати засідання регуля-

тора фондового ринку, що відбулося 29 квітня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про аудиторську діяльність» (реєстраційний № 2534 
від 03.04.2015)

прийнято рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про націоналізацію майна Російської Федерації та її 
резидентів» (реєстраційний № 2678 від 20.04.2015)

прийнято рішення

3. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депози-
тарної діяльності» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Про надання письмового погодження щодо набуття прямої істотної участі у професій-
ному учаснику фондового ринку (ТОВ «САМЕРС-ІНВЕСТ»)

прийнято рішення

5. Про надання письмового погодження щодо набуття опосередкованої істотної участі у 
професійному учаснику фондового ринку (Гладковій Т.В.)

прийнято рішення

6. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними паперами ПрАТ «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ» ідентифікаційний 
код юридичної особи 23721506

прийнято рішення

7. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спіль-
ного інвестування (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

8. Щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку 
(ТОВ «БАЛАНС — ГРУП»)

прийнято рішення

9. Щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку 
(Близнюком О.А.)

прийнято рішення

10. Щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку 
(Близнюк О.В.)

прийнято рішення

11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, ви-
пущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМАНДИТНИЙ», крім операцій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням даних цінних паперів

прийнято рішення
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12. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, ви-
пущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СУЧАСНІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів

прийнято рішення

13. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління акти-
вами) ПрАТ КУА «АМАДЕУС»

прийнято рішення

14. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління акти-
вами) ТОВ «АНПФ «ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

прийнято рішення

15. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління акти-
вами) ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ»

прийнято рішення

16. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «ФІНЕКСПЕРТ»

прийнято рішення

17. Щодо звіту закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фон-
ду «Девелопмент-2» ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

18. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку 
України «Питання організації національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму»

прийнято рішення
(без зауважень)

19. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-
тифікатор та форми такої довідки»

прийнято рішення
(без зауважень)

20. Про створення Постійно діючої робочої групи для забезпечення організації роботи 
аналітичної групи, виконання рішень Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправно-
му поглинанню та захопленню підприємств

прийнято рішення

21. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Положення про рекламу цінних паперів та фондового рин-
ку» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

22. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «АГРОФОСФАТ» на будь-якій фон-
довій біржі 

прийнято рішення

23. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» на 
будь-якій фондовій біржі 

прийнято рішення

24. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ «БК ЄВРОХОЛДИНГ» на будь-якій 
фондовій біржі 

прийнято рішення

25. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА АГЕН-
ЦІЯ «ОМЕГА» на будь-якій фондовій біржі 

прийнято рішення

26. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2015 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2015 рік

прийнято рішення

27. Інформація про роботу уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, керівників територіальних органів, у комітетах, комісіях, робочих гру-
пах та інших органах, що формуються місцевими органами виконавчої влади, а також 
органами місцевого самоврядування за І квартал 2015 року

до відома

28. Інформація про виконання заходів з попередження, виявлення та припинення пра-
вопорушень, пов’язаних з корупцією у Національній комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку за І квартал 2015 року 

до відома

29. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку щодо способів повідомлення заявника стосовно при-
йнятого рішення про надання адміністративної послуги (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація МЮУ)

30. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів» (для оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

31. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ»,що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

32. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Дубенський завод гумово-технічних виробів», що пропонуються для приватного 
розміщення

прийнято рішення
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33. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Козятинський м’ясокомбінат», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

34. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акці-
онерного товариства «РАМБУРС»

прийнято рішення

35. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акці-
онерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» 

прийнято рішення

36. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Ековіте» прийнято рішення
37. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Елек-
трохімпром» 

прийнято рішення

38. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Тріумф» прийнято рішення
39. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Сонет» прийнято рішення
40. Щодо відмови в реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «МІК 
МЕГА» 

прийнято рішення

41. Щодо зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Сільпо Рітейл» прийнято рішення
42. Щодо зупинення обігу акцій Закритого акціонерного товариства «ДНІПРОАРТРЕ-
КЛАМА»

прийнято рішення

43. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій Закритого акціонерного товариства «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА»

прийнято рішення

44. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної 
страхової компанії «ОРАНТА» від 24.02.2015 № 02-01/2937 на постанову про накладен-
ня санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.02.2015 № 66-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
45. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної 
страхової компанії «ОРАНТА» від 24.02.2015 № 02-01/2939 на постанову про накладен-
ня санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.02.2015 № 67-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
46. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної 
страхової компанії «ОРАНТА» від 24.02.2015 № 02-01/2940 на постанову про накладен-
ня санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.02.2015 № 68-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
47. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної 
страхової компанії «ОРАНТА» від 24.02.2015 № 02-01/2938 на постанову про накладен-
ня санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.02.2015 № 74-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
48. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «ВИДУБИЧІ» від 13.03.2015 
№ 3 на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 
від 25.02.2015 № 132-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
49. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Ультраполімерз» від 
12.02.2015 № 12/02/15 на постанову про накладення санкції за правопорушення на рин-
ку цінних паперів від 28.01.2015 № 29-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
50. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-сервісне 
підприємство «Вербена» від 23.02.2015 №21/02 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 11.02.2015 №91-ЦД-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
51. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Новокаховське автотран-
спортне підприємство-16507» від 11.02.2015 №131 на постанову про накладення санкції 
за правопорушення на ринку цінних паперів від 26.01.2015 №06-ПУ-1-Е

постанову про накла-
дення санкції — залиши-
ти без змін, а скаргу — 

без задоволення
52. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін і 
доповнень до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита» 

прийнято рішення
(без зауважень)

53. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 №615 

прийнято рішення

54. Щодо представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у скла-
ді наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій 
України»

прийнято рішення

55. Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 03.03.2015 № 282 прийнято рішення
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила,  
скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013р. № 2484, пункту 3 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за 
№ 822/23354, та відповідно до документів, наданих Пу-
блічним акціонерним товариством «ЛЕГБАНК», 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 27, код за ЄДРПОУ: 
14291780, на зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією 
акціонерного товариства, зупинено обіг простих іменних 
акцій Публічного акціонерного товариства «ЛЕГБАНК» 
(ЄДРПОУ: 14291780) — розпорядження № 34-КФ-З від 
29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013р. № 2484, пункту 3 Розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за 
№  822/23354, та відповідно до документів, наданих При-
ватним акціонерним товариством «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН», 04655, м. Київ, вул. Ново-
костянтинівська, буд. 18, код за ЄДРПОУ: 34300653, на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного 
товариства, зупинено обіг простих іменних акцій Приват-
ного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ: 34300653) — розпоря-
дження № 35-КФ-З від 29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о  директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 24.10.2013 № 2484, Рішення Комісії від 
29.04.2015 року та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(із змінами), та відповідно до документів, наданих 
ТОВ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА» на зупинення обігу акцій 
ЗАТ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА», 49079, м. Дніпропетровськ, 
вул. Осіння, буд. 2, (код за ЄДРПОУ: 13422599) у зв’язку 
з перетворенням ЗАТ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА» в 
ТОВ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА», зупинено обіг акцій 
ЗАТ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА» — розпорядження  
№ 37-КФ-З від 29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 

директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, від 24.10.2013р. № 2484, на під-
ставі підпункту 2) пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. № 2998, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. 
за № 171/24948, та відповідно до документів, отриманих 
від Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕ-
ДЕКС» (попереднє найменування — Товариство з обме-
женою відповідальністю «АУЗ ФАКТОРИНГ»), 04112, 
м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд.8, 
поверх 6, код за ЄДРПОУ: 36303279, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з анулюванням вику-
плених емітентом облігацій (серія А), скасовано 
реєстрацію випуску облігацій (серія А) Товариства з об-
меженою відповідальністю «АУЗ ФАКТОРИНГ». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій (серія А) Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «АУЗ ФАКТОРИНГ» 
від 07 липня 2010 року №37/2/10, дата видачі: 06 жовтня 
2010р., видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку (дублікат видано Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 02 березня 
2015р.), анульовано — розпорядження № 68-КФ-С-О 
від 29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. № 2484, на підставі підпункту 2) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відпо-
відно до документів, отриманих від Товариства з обме-
женою відповідальністю «КРЕДЕКС» (попереднє на-
йменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУЗ ФАКТОРИНГ»), 04112, м. Київ, вул. Авіаконструкто-
ра Ігоря Сікорського, буд.8, поверх 6, код за ЄДРПОУ: 
36303279, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій 
(серія В), скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія 
В) Товариства з обмеженою відповідальністю «АУЗ ФАК-
ТОРИНГ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
(серія В) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АУЗ ФАКТОРИНГ» від 07 липня 2010 року №38/2/10, 
дата видачі: 18 квітня 2011р., видане Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку (дублікат видано 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 02 березня 2015р.), анульовано — розпоряджен-
ня № 69-КФ-С-О від 29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
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ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013р. № 2484, на підставі підпункту 2) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відпо-
відно до документів, отриманих від Товариства з обме-
женою відповідальністю «КРЕДЕКС» (попереднє на-
йменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АУЗ ФАКТОРИНГ»), 04112, м. Київ, вул. Авіаконструкто-
ра Ігоря Сікорського, буд.8, поверх 6, код за ЄДРПОУ: 
36303279, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій 
(серія С), скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія 
С) Товариства з обмеженою відповідальністю «АУЗ ФАК-
ТОРИНГ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
(серія С) Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АУЗ ФАКТОРИНГ» від 07 липня 2010 року №39/2/10, 
дата видачі: 10 травня 2011р., видане Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку (дублікат видано 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 02 березня 2015р.), анульовано — розпоряджен-
ня № 70-КФ-С-О від 29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, на підставі п. 4 глави 1 розді-
лу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.2014 року за № 171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ТОВ  «Сім 
ключів», код за ЄДРПОУ: 35380719, місцезнаходження: 
03680, м. Київ, вул. Боженко, 86, літера Д, 2-й поверх, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій серії В, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій ТОВ «Сім ключів». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Сім ключів» від 04 лютого 
2011 року № 26/2/11, видане 11 березня 2013 року Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано — розпорядження № 71-КФ-С-О від 
29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 24.10.2013 № 2484, Рішення Комісії від 
29.04.2015 року, та на підставі п. 2 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(із змінами), відповідно до документів, наданих Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАР-
ТРЕКЛАМА» на скасування реєстрації випуску акцій 

ЗАТ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА», 49079, м. Дніпропетровськ, 
вул. Осіння, буд. 2, (код за ЄДРПОУ: 13422599) у зв’язку 
з перетворенням в ТОВ «ДНІПРОАРТРЕКЛАМА», скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ДНІПРОАРТРЕКЛА-
МА». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ДНІ-
ПРОАРТРЕКЛАМА» від 10 квітня 1998 року № 31/04/1/98, 
видане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано — розпорядження № 34-КФ-С-А від 
29 квітня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
начальника Західного територіального управління, на 
підставі підпункту 3 пункту 1 рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№ 1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, 
пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484 «Про на-
дання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» та пункту 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за № 822/23354, скасовано реє-
страцію випуску акцій Відкритого акціонерного това-
риства «Луцький шовковий комбінат «Волтекс» 
(43023, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Карбише-
ва, будинок 2; код ЄДРПОУ: 00310769) у зв’язку з лікві-
дацією юридичної особи. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Луцький шовковий комбінат «Волтекс» (код ЄДРПОУ: 
00310769), реєстраційний № 60/03/1/98 від 24 червня 
1998 року, видане Волинським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження №12-ЗХ-2-С-А 
від 29 квітня 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 
«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 Публічного акціо-
нерного товариства «Глорія — Імпекс» (43006, Волин-
ська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 16; код 
ЄДРПОУ — 20134636) у зв'язку з перетворенням акціо-
нерного товариства — розпорядження № 25-ЗХ-2-З від 
29 квітня 2015 року. 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 29.04.2015 № 130-ЦА-УП-Т 
у відношенні ТОВ «Коммерц Бенк ЮК» (код за ЄДРПОУ: 
37855589) за повторне неподання інформації до Комісії 
анульовано ліцензії: серії АЕ № 286987 від 28.08.2014р. 
на здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилер-
ська діяльність); серії АЕ № 286986 від 28.08.2014р. на 
здійснення професійної діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська 
діяльність).

30.04.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПрАТ «Авторембуд» 
2. Код за ЄДРПОУ 
03120756
3. Місцезнаходження 
03057 Київ Дегтярівська
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442773770 0442773770
5. Електронна поштова адреса 
diana_omelchenko@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
03120756.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення ПрАТ «АВТОРЕМБУД» шляхом перетворення 

у Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОРЕМБУД» було при-
йнято на Загальних зборах акціонерів 28 квітня 2015 року. «За» прийняття 
такого рішення (питання 8 порядку денного) проголосували 99,4632 % го-
лосів, «проти» або «утримався» голосів не було. Розмір статутного капіта-
лу Приватного акціонерного товариства «Авторембуд» — 756 000 гривень 
поділених на 756 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 
кожна. Рішення про перетворення ПрАТ «Авторембуд» у ТОВ «Авторем-
буд» було прийнято в зв’язку з необхідною мінімізацією витрат пов’язаних 
з обслуговуванням організаційно-правової форми Приватного акціонерно-
го товариства та необхідністю направлення можливо оптимізованих коштів 
на утримання та розвиток активів Товариства. Правонаступником 
ПрАТ  «Авторембуд» буде ТОВ «Авторембуд» до якого переходять усі пра-
ва та обов’язки товариства, що реорганізується шляхом перетворення.Роз-
мір статутного капіталу правонаступника становитиме 756 000 гривень та 
буде поділений на частки. Кожний акціонер отримає частку у статутному 
капіталі правонаступника пропорціну частці володіння акціями ПрАТ «Ав-
тррембуд». Обмін акцій акціонерів у статутному капіталі ПрАТ «АВТОРЕМ-
БУД» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у 
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створю-
ється внаслідок реорганізації, буде проводитись на наступних умовах:

Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальніс-
тю  — правонаступника ПрАТ «АВТОРЕМБУД» відповідає розміру статут-
ного капіталу ПрАТ «АВТОРЕМБУД» та дорівнює 756 000 (всімсот п’ятдесят 
шість тисяч) гривень.

Коефіцієнт конвертації: 1 : 1 (одна акція ПрАТ «АВТОРЕМБУД» обміню-
ється на одну частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відпо-
відальністю).

Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «АВТОРЕМБУД», 
згідно статуту, становить 1 грн. та відповідає вартості однієї частки у ста-
тутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю — правонас-
тупника ПрАТ «АВТОРЕМБУД», що буде створене в процесі перетворен-
ня  — 1 грн.

Обмін простих іменних акцій ПрАТ «АВТОРЕМБУД» на письмові 

зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ПрАТ «АВ-
ТОРЕМБУД» буде здійснено у строк, що починається з 29.04.2015 та за-
кінчується за 7 (сім) днів (встановлений законодавством норматив строку 
перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АВТОРЕМБУД», на яких буде вирішува-
тися питання щодо затвердження передавального акту. В обмін на акції 
ПрАТ «АВТОРЕМБУД» акціонери отримують письмові зобов’язання про ви-
дачу відповідної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою від-
повідальністю — правонаступника ПрАТ «АВТОРЕМБУД».

Для забезпечення створення товариства з обмеженою відповідальніс-
тю — правонаступника ПрАТ «АВТОРЕМБУД», особи, які виявили бажання 
стати учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, повинні по-
дати на ім’я комісії з припинення ПрАТ «АВТОРЕМБУД» заповнені Заяви з 
персональними даними, довільної форми із зазначенням паспортних да-
них, місця реєстрації, іпн, ПІБ.

Заповнена заява підписується особою, що має намір бути учасником 
товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ПрАТ «АВ-
ТОРЕМБУД», або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у 
встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає 
повноваження на підписання відповідної Заяви), та подається за місцезна-
ходженням акціонерного товариства.

До Заяви додаються:
для фізичних осіб:
• копія з паспорта (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про 

місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на поточну 
дату);

• копія довідки про ідентифікаційний податковий номер;
Заява та додані до неї документи повинні бути подані не пізніше ніж за 

7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АВТОРЕМ-
БУД», на яких буде вирішуватись питання про затвердження передаваль-
ного акту. Персональне повідомлення акціонерів про такі Збори здійсню-
ється шляхом відправлення поштового листа кожному акціонеру 
ПрАТ  «АВТОРЕМБУД» або повідомлення під розписку. Загальне повідо-
млення про проведення таких Зборів та про порядок денний здійснюється 
у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Своєчасно подана Заява та додані до неї документи протягом одного 
робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення 
та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера, вказану 
у Заяві надсилається письмове зобов’язання ПрАТ «АВТОРЕМБУД» про 
видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з об-
меженою відповідальністю — правонаступника ПрАТ «АВТОРЕМБУД».

Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов’язань про видачу від-
повідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю — правонаступника ПрАТ «АВТОРЕМБУД», на частки у 
статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у строк та у 
порядку, що затверджується загальними зборами акціонерів, на яких буде 
вирішуватись питання про затвердження передавального акту.

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

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

2.
Директор Гречко І.В.

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

(дата) 

ПрАТ «АВТОРЕМБУД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА»
ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 35624120), емітент облі-

гацій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстро-
ваним в НКЦПФР 10 травня 2012р. (реєстраційне свідоцтво 
№102/2/12), емітентом прийнято рішення про встановлення розміру 
відсоткової ставки за облігаціями серії А тридцять сьомому — трид-
цять дев’ятому відсотковому періоду на рівні 30% річних

ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ» 
ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ» (код ЄДРПОУ 35430303), емітент обліга-

цій, повідомляє, що згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрова-
ним в ДКЦПФР 13 травня 2011р. (реєстраційне свідоцтво №75/2/11), 
емітентом прийнято рішення про встановлення розміру відсоткової 
ставки за облігаціями серії В по сорок дев’ятому — п’ятдесят першо-
му відсотковому періоду на рівні 30% річних.

 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Приватне акціонерне товариство «Дрогобицький хлібокомбінат»

1.Загальні відомості.
1.1.Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Дрогобиць-

кий хлібокомбінат»
1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00376389
1.4.Місцезнаходження емітента: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, 

вул. Рєпіна, будинок 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: 0324415525
1.6.Електронна поштова адреса емітента: droghlibkombnat@emitent.org 
1.7.Адреса сторінки в мережі, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації:http://droghlib.com.ua/
1.8.Вид особливої інформації:Зміна складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення.
На підставі рішення Загальних зборів Товариства від 28.04.2015 р.(про-

токол № 01/15 від 28.04.2015 р.) відбулись зміни складу посадових осіб 
емітента:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Голови наглядової ради — Качкиновича Романа Івановича, паспорт се-

рії КА №388517 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у 
Львівській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа — 
24,0000%.Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

На посаді перебував 3 роки (з 03.03.2011 р.)
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Члена наглядової ради — Качкинович Любов Степанівни, паспорт серії 

КА №388549 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС України у 
Львівській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа — 
24,0000%.Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

На посаді перебував 3 роки (з 03.03.2011 р.))
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Члена наглядової ради — Онутчак Ірини Романівни, паспорт серії КС 

№364069 виданий 10.09.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львів-
ській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа — 14,8440%.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаді перебував 3 роки (з 03.03.2011 р.)).
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
Ревізора — Буняка Івана Михайловича, паспорт серії КС 312250 вида-

ний 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у Львівській області. 

Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа — 0,0000%.Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради — Качкиновича Романа Івановича, 

паспорт серії КА №388517 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС 
України у Львівській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє осо-
ба  — 24,0000%. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності 
посади в ПП «Кімак»- заступник директора, в  ПрАТ «Дрогобицький хлібо-
комбінат»- голова НР. Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради — Качкинович Любов Степанівну. 

паспорт серії КА №388549 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС 
України у Львівській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє осо-
ба  — 24,0000%. Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності 
посади голова кредитної спілки «Бойківщина», Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду члена наглядової ради — Онутчак Ірини Романівни, паспорт 

серії КС №364069 виданий 10.09.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України 
у Львівській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа — 
14,8440%. Протягом останніх п’яти років не займала ніяких посад. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПРИЗНАЧЕНО:
На посаду Ревізора Буняка Івана Михайловича, паспорт серії паспорт 

серії КС 312250 виданий 10.02.2004 р. Дрогобицьким МРВ УМВС України у 
Львівській області

Частка в Статутному капіталі, якою володіє особа — 0,0000%. Обіймав 
протягом останніх п'яти років своєї діяльності посади в Дрогобицькій ви-
правній колонії №40 -технік-доглядач, в ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбі-
нат» — начальник відділу постачання Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 28.04.2015 р.(прото-
кол № 1 від 28.04.2015 р.) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

ОБРАНО:
На посаду Голови наглядової ради — Качкиновича Романа Івановича, 

паспорт серії КА №388517 виданий 21.03.1997 р. Дрогобицьким МВ УМВС 
України у Львівській обл. Частка в Статутному капіталі, якою володіє осо-
ба  — 24,0000%. Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності 
посади в ПП «Кімак»- заступник директора, в  ПрАТ «Дрогобицький хлібо-
комбінат»- голова НР. Особа непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АУДИТ ПОДАТКIВ 
ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» 

2. Код за ЄДРПОУ 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, 

будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0960287548, факсу немає 
5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.apzu.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 

37855332), надалi по тексту -»Товариство», прийнято рiшення (Протокол 
№29-0415 вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №003/к вiд 29 квiтня 2015 року), 
про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Гайдук Мари-
ни Миколаївни. 

Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства 
рiшення про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Гай-
дук Марини Миколаївни є заява Гайдук Марини Миколаївни від 15 квiтня 
2015 року.

- Фiзична особа - Гайдук Марина Миколаївна, паспортнi данi (серiя СТ 
№ 216804, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 01 жов-
тня 2010 року), частка у статутному капiталi Товариства становить 70% 
(кiлькiсть акцiй Товариства, якими володiє становить 560 шт.), непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду директора 
Товариства Гайдук Марина Миколаївна обiймала в перiод з 12 вересня 
2011 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

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

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

2. Директор ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» 
Гайдук Марина Миколаївна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 5 травня 2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 205-45-55 

5. Електронна поштова адреса Nataliia.Syrovatka@unicredit.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.unicredit.ua/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що переви-
щує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi — Банк) повiдомляє, що рiчними Загальними 

Зборами Акцiонерiв Банку, якi вiдбулися 24 квiтня 2015 року (надалi — Збори 
акцiонерiв), було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку 
на 5 868,5 млн. грн. шляхом приватного розмiщення додаткових простих 
iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення простi iменнi акцiї розмiщуються се-
ред осiб, якi є акцiонерами Банку на дату прийняття рiшення про збiльшення 
статутного капiталу шляхом приватного розмiщення (тобто на 24 квiтня 
2015 року) без залучення iнших iнвесторiв. Вiдповiдно до прийнятого Збо-
рами акцiонерiв Рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй 
переважне право на придбання простих iменних акцiй Банку додаткової 
емiсiї реалiзують акцiонери Банку, якi є власниками простих iменних акцiй 
Банку станом на 24 квiтня 2015 року.

Згiдно з прийнятим рiшенням додатково планується розмiстити  
58 685 446 009 штук простих iменних акцiй бездокументарної форми 
iснування номiнальною вартiстю 0,10 грн. кожна. Загальна номiнальна 
вартiсть акцiй, що планується до розмiщення, складає 5 868 544 600,90 
(п’ять мiльярдiв вiсiмсот шiстдесят вiсiм мiльйонiв п’ятсот сорок чотири 
тисячi шiстсот гривень 90 копiйок) грн.

Сума цiнних паперiв, що передбачена до розмiщення, складає 237,8% 
вiд зареєстрованого статутного капiталу Банку.

Вiдповiдно до рiшення Зборiв акцiонерiв простi iменнi акцiї будуть 
розмiщуватися за їх ринковою вартiстю — 0,1065 грн., яка затверджена 
Спостережною Радою Банку (протокол №8 вiд 08 квiтня 2015 року) на основi 
бiржового курсу однiєї акцiї, визначеної на ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС».

В результатi розмiщення акцiй змiна кiнцевого власника значного пакета 
акцiй Банку не передбачається.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми простих iменних акцiй, на яку вони 
розмiщуються, загальної суми акцiй Банку, якi знаходяться в обiгу, до 
розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття рiшення про 
збiльшення статутного капiталу Банку складає 337,8%.

Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi з 
правами за ранiше випущеними простими iменними акцiями, i вiдповiдають 
правам акцiонерiв згiдно з чинним законодавством України та Статутом Банку.

Вiдповiдно до рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй 
грошовi внески для збiльшення статутного капiталу Банку резиденти Укра-
їни здiйснюють у гривнях, а нерезиденти — в iноземнiй вiльно конвертованiй 
валютi або в гривнях. Перерахунок коштiв в iноземнiй вiльно конвертованiй 
валютi, унесених нерезидентами, у нацiональну валюту України 
здiйснюється за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установле-
ним Нацiональним банком України на дату надходження iноземної валюти 
до Банку в оплату простих iменних акцiй.

Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення простих iменних акцiй, бу-
дуть направленi на обслуговування потреб клiєнтiв корпоративного та 
роздрiбного бiзнесу, забезпечення темпiв розвитку, визначених 
стратегiчними цiлями Банку, пiдвищення рiвня надiйностi та захисту вiд 
сукупностi банкiвських ризикiв.

Конвертацiя простих iменних акцiй умовами розмiщення не передбачена.
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 Г. Камелi
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2015
(дата)

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма «Кремтекс»

2.Код за ЄДРПОУ: 00309699
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. 

29 вересня, 11/19
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-27-11
5.Електронна поштова адреса: kremteks@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.kremteks.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням чергових Загальних зборів ПАТ Кременчуцька виробничо-

торговельна фiрма «Кремтекс» (протокол від 29.04.15 р.)
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Мисика Сергія 

Івановича, паспорт КН 853113 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 18.02.99 р. На посаді перебував з 24.11.14 р. по 
29.04.15 р. Розмір пакета акцій ПАТ КВТФ «Кремтекс» — 1 акція на за-
гальну суму 2,40 грн., що становить 0,00033 % в статутному капіталі 
емітента;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Мороза Сергія 
Євгеновича, паспорт КН 434261 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 25.07.97 р. На посаді перебував з 25.04.14 р. по 
29.04.15 р. Розмір пакета акцій ПАТ КВТФ «Кремтекс» — 9 акцій на за-
гальну суму 21,60 грн., що становить 0,00294 % в статутному капіталі 
емітента.

обрані на посади строком на 3 роки (до проведення чергових Загаль-
них зборів):

- член Наглядової ради Мороз Сергій Євгенович, паспорт КН 434261 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 25.07.97 р. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади:

з 20.06.2006 р. ПП «ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС», Директор;
з 27.03.2012 р. член Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-

торговельна фiрма «Кремтекс».
Розмір пакета акцій ПАТ КВТФ «Кремтекс» — 9 акцій на загальну 

суму 21,60 грн., що становить 0,00294 % в статутному капіталі емі-
тента;

- член Наглядової ради Мисик Сергій Іванович, паспорт КН 853113 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 18.02.99 р. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади:

з 14.04.2003 р. ВАТ «Полтавбудтранс» (ПАТ «Полтавбудтранс»), на-
чальник майстерень;

з 23.09.2013 р. ТДВ «Полтавбудтранс», заступник директора;
з 25.04.2014 р. член Наглядової ради ПАТ Кременчуцька виробничо-

торговельна фiрма «Кремтекс».
Розмір пакета акцій ПАТ КВТФ «Кремтекс» — 1 акція на загальну 

суму 2,40 грн., що становить 0,00033 % в статутному капіталі емітента;
Рішенням Наглядової ради ПАТ КВТФ «Кремтекс» (протокол від 

29.04.15 р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради КВТФ «Крем-
текс» Мисик Сергій Іванович.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з ко-
рисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не мають.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління-       _____________                Мисник Д.М.
Генеральний директор  ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )

М.П.                          30.04.2015
( дата )

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «КРЕМТЕКС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 205-45-55 
5. Електронна поштова адреса Nataliia.Syrovatka@unicredit.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.unicredit.ua/sp_reginfo/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi — Банк) повiдомляє, що вiдповiдно до 

рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв (надалi — Збори акцiонерiв), 
якi вiдбулися 24.04.2015 р., було прийнято рiшення про дострокове припи-
нення повноважень:

- Голови Спостережної Ради Банку — Вiллiбальда Чернко (паспорт: 
серiя Р7249628, виданий 04.07.2013 р. Магiстратом м. Вiдня). Вiллiбальд 
Чернко часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 
05.08.2013 р.

- Члена Спостережної Ради Банку — Юргена Кулльнiгга (паспорт: серiя 
Р1046783, виданий 18.07.2006 р. Магістратом м. Вiдня). Юрген Кулльнiгг 
часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 05.08.2013 р.

- Члена Спостережної Ради Банку — Гаральда Вертнега (паспорт: серiя 
Р7034916, виданий 19.04.2013 р. Магiстратом м. Вiдня). Гаральд Вертнег 
часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 05.08.2013 р.

- Члена Спостережної Ради Банку — Дорiс Томанек (паспорт: серiя 
S1102858, виданий 05.03.2013 р. Федеральним мiнiстерством внутрiшнiх 
справ Австрiї). Дорiс Томанек часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посадi перебувала з 05.08.2013 р.

- Члена Спостережної Ради Банку — Лоренцо Джаноттi (паспорт: серiя 
YA5934675, виданий 19.02.2014 р. Мiнiстром закордонних справ Iталiї). Ло-
ренцо Джаноттi часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував 
з 05.08.2013 р.

Вiдповiдне рiшення було прийняте, оскiльки iз дiючого складу Спосте-
режної Ради Банку за власним бажанням вибуло 3 її члени, а власник 
iстостної участi — «УнiКредит Банк Австрiя АГ»- запропонував ввести до її 
складу нових членiв.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi — Банк) повiдомляє, що вiдповiдно до 
рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв (надалi — Збори акцiонерiв), 
якi вiдбулися 24.04.2015 р., було прийнято рiшення про обрання:

- Голови Спостережної Ради Банку — Вiллiбальда Чернко (паспорт: 
серiя Р7249628, виданий 04.07.2013 р. Магiстратом м. Вiдня). Вiллiбальд 
Чернко часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду обрано стро-
ком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Банку. Iншi посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п'яти рокiв: в УнiКредит С.п.А. — виконавчий 
вiце-президент «УнiКредит Груп», керiвник напрямку роздрiбного бiзнесу у 
Нiмеччинi та Австрiї; в ХiпоФерайнсбанк АГ — член Правлiння, пiдроздiл 
роздрiбного бiзнесу; з жовтня 2009 р. в УнiКредит Банк Австрiя АГ — Голо-
вний виконавчий директор.

- Членом Спостережної Ради Банку — Карло Вiвальдi (паспорт: серiя YA 
3997238, виданий 07.09.2012 р. Мiнiстром iноземних справ Республiки 
Iталiя). Карло Вiвальдi часткою в статутному капiталi Банку не володiє, не-

погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду 
обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Банку. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: в УнiКредит Банк 
Австрiя АГ — член Правлiння, Фiнансовий директор; в Кос Файненшл Сер-
висес А.С. — член Виконавчої Ради, Заступник Головного виконавчого ди-
ректора; в ЯпiКредi Банк А.С. — член Виконавчої Ради, Заступник Головно-
го виконавчого директора; з лютого 2015 р. в УнiКредит С.п.А. — Старший 
виконавчий Вiце-президент, Керiвник пiдроздiлу ЦСЄ, в УнiКредит Банк 
Австрiя АГ — Заступник Голови Правлiння, Керiвник пiдроздiлу країн ЦСЄ.

- Членом Спостережної Ради Банку — Юргена Кулльнiгга (паспорт: 
серiя Р 1046783, виданий 18.07.2006 р. Магiстратом м. Вiдня). Юрген 
Кулльнiгг часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду обрано стро-
ком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Банку. Iншi посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п'яти рокiв: в УнiКредит С.п.А. — керiвник 
пiдроздiлу кредитних операцiй групи, спецiалiст з ризикiв пiдроздiлу Гру-
пи — корпоративний бiзнес; з 2012 р. в УнiКредит С.п.А. — директор з 
ризикiв; з листопада 2012 р. в УнiКредит Банк Австрiя АГ — член Правлiння, 
директор з ризикiв.

- Членом Спостережної Ради Банку — Гаральда Вертнега (паспорт: 
серiя Р 7034916, виданий 19.04.2013 р. Магiстратом м. Вiдня). Гаральд 
Вертнег часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаду обрано стро-
ком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Банку. Iншi посади, якi обiймала поса-
дова особа протягом останнiх п'яти рокiв: в ПАТ «УКРСОЦБАНК» — 
фiнансовий директор, член Правлiння; з травня 2010 р. — начальник 
департаменту бухгалтерського облiку (Австрiя та регiон ЦСЄ) в УнiКредит 
Банк Австрiя АГ.

- Членом Спостережної Ради Банку — Дорiс Томанек (паспорт: серiя 
S1102858, виданий 05.03.2013 р. Федеральним мiнiстерством внутрiшнiх 
справ Австрiї). Дорiс Томанек часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
На посаду обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Банку. Iншi по-
сади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: в 
УнiКредит С.п.А. — виконавчий вiце-президент; з травня 2010 р. — Член 
Правлiння, Начальник пiдроздiлу роботи з персоналом в Австрiї та регiонi 
ЦСЄ в УнiКредит Банк Австрiя АГ.

- Членом Спостережної Ради Банку — Лоренцо Джаноттi (паспорт: серiя 
YA 5934675, виданий 19.02.2014 р. Мiнiстром закордонних справ Республiки 
Iталiя), незалежний член. Лоренцо Джаноттi часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посаду обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Банку. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
член Ради директорiв в «УнiКредит Прайвет Банкiнг Iталiя».

- Членом Спостережної Ради Банку — Бенедетти Наварри (паспорт: 
серiя АA 3773109, виданий 22.01.2009 р. Мiнiстерством закордонних справ 
Республiки Iталiя), незалежний член. Бенедетта Наварра часткою в статут-
ному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посаду обрано строком на 3 роки вiдповiдно 
до Статуту Банку. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: починаючи з 1997 року партнер в юридичнiй фiрмi 
«Грацiадеi Студiо Легале».

Вiдповiдне рiшення було прийняте, оскiльки iз дiючого складу Спосте-
режної Ради Банку за власним бажанням вибуло 3 її члени, а власник 
iстостної участi — «УнiКредит Банк Австрiя АГ»- запропонував ввести до її 
складу нових членiв.

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 Г.Камелi

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.04.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

До уваги власників облігацій АТ «КБ «СОЮЗ» серії «В» та «С» 
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» повідо-

мляє, що 28 квітня 2015 року Спостережною радою АТ «КБ «СОЮЗ» (Про-
токол № 10 від 28.04.2015 року) відповідно до Проспекту емісії облігацій 
АТ «КБ «СОЮЗ» прийнято рішення про встановлення нової відсоткової 
ставки за облігаціями звичайними відсотковими іменними серій «В» та 
«С» емітованими АТ «КБ «СОЮЗ». Відсоткова ставка на восьмий відсо-
тковий період за облігаціями серії «В» становить 25% (двадцять п’ять 
відсотків) річних. Відсоткова ставка на восьмий відсотковий період за об-
лігаціями серії «С» становить 25% (двадцять п’ять відсотків) річних.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛ ЧА-
НИЙ ЗАВОД»

2.Код за ЄДРПОУ: 30941194
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, 

вул. Чкалова, 8/28
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-28-00
5.Електронна поштова адреса: lator@klvz.poltava.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.lgz.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Рішення вищого органу емітента або суду 

про припинення або банкрутство емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький 
лікеро-горілчаний завод» (протокол від 29.04.15 р.) прийнято рішення при-
пинити ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Кременчуцький ЛГЗ», яке буде являтися 
правонаступником всіх прав та обов’язків акціонерного товариства 
ПрАТ  «Кременчуцький ЛГЗ».

Голосували: «за» — 227 067 голосів, що становить 100 % від загальної кіль-
кості голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; 
«проти» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-
власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; «утримались» — 0 голосів, 
що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосую-
чих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.

Статутний капітал товариства-правонаступника (ТОВ «Кременчуцький 
ЛГЗ») залишається таким, як у ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» в розмірі 
250  000 грн. (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Кожному акціонеру прості іменні акції ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» бу-
дуть обміняні на відповідну частку в статутному капіталі товариства-
правонаступника (ТОВ «Кременчуцький ЛГЗ») (акції ПрАТ «Кременчуць-
кий ЛГЗ» конвертуються в частки товариства-правонаступника ТОВ 
«Кременчуцький ЛГЗ» з коефіцієнтом 1:1).

Розподіл часток товариства-правонаступника ТОВ «Кременчуцький 
ЛГЗ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ».

Загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у 
статутному капіталі ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» буде дорівнювати номі-
нальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі 
товариства-правонаступника ТОВ «Кременчуцький ЛГЗ». Випусків інших 
цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало. Грошові виплати ак-
ціонерам не передбачаються. Обмін акцій у статутному капіталі ПрАТ «Кре-
менчуцький ЛГЗ» на частки у статутному капіталі ТОВ «Кременчуцький ЛГЗ» 
здійснюється у порядку та на умовах, визначених Планом перетворення.

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

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

2. Найменування посади
Голова комісії з припинення _______              Пранципал М.М.

( підпис ) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.                      30.04.2015

( дата )

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: Закрите акцiонерне товариство «Пол-

тавакультторг»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки,72
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532668444, 0532668444
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pkt.ho.ua/index-2.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради товариства (протокол №2 від 29.04.2015р.) 

обрано Головою Наглядової ради Гонтаря Леоніда Олексійовича. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на 
термін 5 років, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав посаду 
Голови правління ЗАТ «Полтавакультторг», непогашеної судимості за ко-
рислові та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі 
у розмірі 0,099% від загальної кількості 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  Кулик Л.В.
30.04.2015

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПВК КРЕМІНЬ»
2.Код за ЄДРПОУ: 34890725
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Во-

ровського, буд.34, каб.32
4.Міжміський код, телефон та факс: 0504040033
5.Електронна поштова адреса: malkom-@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів ПрАТ «ПВК КРЕМІНЬ» (протокол 
від 29.04.15 р.) припинено повноваження:

- Генерального директора Богодиста Дмитра Леонідовича, паспорт КН 
372396 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 28.03.97 р. На 
посаді перебуває з 22.01.07 р. по 28.12.15 р. Дата припинення повнова-
жень з 28.12.15р. Підстава для припинення повноважень — заява Бого-
диста Д.Л. Акціями Товариства не володіє;

- ревізора Мішуна Владислава Костянтиновича, паспорт КО 277013 Ав-
тозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 12.10.01 р. На 
посаді перебував з 24.04.12 р. по 29.04.15 р. Підстава для припинення 
повноважень — заява Мішуна В.К. Розмір пакета акцій ПрАТ «ПВК КРЕ-
МІНЬ» — 72274 акцій на загальну суму 361370,00 грн., що становить 
11,269 % в статутному капіталі емітента.

Звільнена з посади головного бухгалтера Лоза Галина Миколаївна (на-
каз № 29/04-1 від 29.04.15 р.), паспорт КН 555608 Крюківським РВ УМВС 
України в Полтавській обл. 26.12.97р. На посаді перебувала з 03.03.08 р. 
по 29.04.15 р. Підстава для припинення повноважень — заява Лози Г.М. 
Акціями Товариства не володіє. На посаду замість звільненої особи нікого 
не призначено.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не мають.

Обрані на посади:
- Генеральний директор Кушкін Володимир Олександрович, паспорт 

СА 963495 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 
30.03.99 р. Обрано з 29.12.15 р. без визначення терміну повноважень.

Протягом останніх 5 років займав наступні посади: 01.10.07- 29.02.12 р. 
ТОВ «Агродезцентр», заступник директора, директор; 25.06.12-23.03.15 р. 
ТОВ «Мастер-Строй», прораб. Акціями Товариства не володіє;

- ревізор Гусак Вячеслав Вячеславович, паспорт СЮ 345338 Запорізь-
ким РВ УДМС України в Запорізькій області 03.06.14 р. Акціями Товари-
ства не володіє. Обрано строком на 5 років (до проведення чергових за-
гальних зборів). Протягом останніх п’яти років не обіймав ніяких посад.

Всі обрані посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не мають.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор Д.Л. Богодист    _____     30.04.2015

М.П. ( підпис ) ( ініціали та прізвище керівника )                  ( дата )
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента

ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ 
УКРАЇНИ»

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

СТВО «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА 
ЗБОРIВ УКРАЇНИ» 

2. Код за ЄДРПОУ 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, 

будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0960287548, факсу немає
5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.apzu.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37855332), 
надалi по тексту — «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №29-0415 
вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №005/к вiд 30 квiтня 2015 року), про призна-
чення з 30 квiтня 2015 року директором Товариства Новотарського Дмитра 

Олександровича. 
Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення 

про призначення з 30 квiтня 2015 року директором Товариства Новотар-
ського Дмитра Олександровича є заява Новотарського Дмитра Олексан-
дровича вiд 28 квiтня 2015 року. 

- Фiзична особа — Новотарський Дмитро Олександрович, паспортнi 
данi (серiя НА № 985104 виданий Красилiвським РВ УМВС України в 
Хмельницькiй областi 11 вересня 2001 року), часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Новотарський Дмитро Олександрович обiймав наступнi посади: 
заступник директора департаменту методологiчної роботи з питань опо-
даткування (12.04.2011р. по 25.12.2013р.), радник директора з питань 
економiчного розвитку та ведення бiзнесу (15.01.2014р. по 05.03.2015р.), 
заступник директора (з 12.03.2015р. по 30.04.2015р.).

Строк перебування Новотарського Дмитра Олександровича на посадi 
(строк повноважень) директора Товариства починає перебiг пiсля його при-
значення i продовжується до його звiльнення. Повноваження директора 
Новотарського Дмитра Олександровича припиняються за рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi протоколу та наказу.

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

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

2. Директор ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» 
Новотарський Дмитро Олександрович 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ 
УКРАЇНИ»

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

СТВО «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ 
УКРАЇНИ» 

2. Код за ЄДРПОУ 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, 

будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0960287548, факсу немає
5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.apzu.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37855332), 
надалi по тексту — «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №29-0415 
вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №004/к вiд 30 квiтня 2015 року), про призна-
чення з 30 квiтня 2015 року головним бухгалтером Товариства Новотар-

ського Дмитра Олександровича.
Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення 

про призначення з 30 квiтня 2015 року головним бухгалтером Товариства 
Новотарського Дмитра Олександровича є заява Новотарського Дмитра 
Олександровича вiд 28 квiтня 2015 року. 

- Фiзична особа — Новотарський Дмитро Олександрович, паспортнi 
данi (серiя НА № 985104 виданий Красилiвським РВ УМВС України в 
Хмельницькiй областi 11 вересня 2001 року), часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Новотарський Дмитро Олександрович обiймав наступнi посади: 
заступник директора департаменту методологiчної роботи з питань опо-
даткування (12.04.2011р. по 25.12.2013р.), радник директора з питань 
економiчного розвитку та ведення бiзнесу (15.01.2014р. по 05.03.2015р.), 
заступник директора (з 12.03.2015р. по 30.04.2015р.). 

Строк перебування Новотарського Дмитра Олександровича на посадi 
(строк повноважень) головного бухгалтера Товариства починає перебiг 
пiсля його призначення i продовжується до його звiльнення. Повноваження 
головного бухгалтера Новотарського Дмитра Олександровича припиня-
ються за рiшенням Директора Товариства на пiдставi наказу.

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

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

2. Директор ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» 
Новотарський Дмитро Олександрович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, 

будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 0960287548, факсу немає 

5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.apzu.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37855332), 

надалi по тексту - «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №29-0415 
вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №002/к вiд 29 квiтня 2015 року), про 
звiльнення з 29 квiтня 2015 року головного бухгалтера Товариства Овраш-
ко Людмили Володимирiвни.

Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення 
про звiльнення з 29 квiтня 2015 року головного бухгалтера Товариства 
Оврашко Людмили Володимирiвни є заява Оврашко Людмили 
Володимирiвни вiд 15 квiтня 2015 року.

- Фiзична особа - Оврашко Людмила Володимирiвна, паспортнi данi 
(серiя СК № 188339, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського МВГУ 
МВС України в Київськiй областi 4 травня 1996 року), часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду головного 
бухгалтера Товариства Оврашко Людмила Володимирiвна обiймала в 
перiод з 11 червня 2014 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

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

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

2. Директор ПАТ «АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ» 
Гайдук Марина Миколаївна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПОДАТКОВИЙ 
АУДИТ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37814647
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вулиця Саксаган-

ського, будинок 15, офiс 10
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0975948697, факсу немає
5. Електронна поштова адреса auditpodatkiv@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.auditpodatkiv.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37814647), 

надалi по тексту - «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №2904-15 
вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №003/ко вiд 29 квiтня 2015 року), про 
звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Панасенко Яни 
Володимирiвни. 

Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства 
рiшення про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Па-
насенко Яни Володимирiвни є заява Панасенко Яни Володимирiвни вiд 
15 квiтня 2015 року. 

- Фiзична особа - Панасенко Яна Володимирiвна, паспортнi данi (серiя 
МА №150101, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй 
областi 20 червня 1996 року), частка у статутному капiталi Товариства 
становить 70% (кiлькiсть акцiй Товариства, якими володiє становить 
560 шт.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду директора Товариства Панасенко Яна Володимирiвна обiймала 
в перiод з 12 вересня 2011 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

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

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

2. Директор ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» 
Панасенко Яна Володимирiвна

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

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

СТВО «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ 
УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37814647
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вулиця Саксаган-

ського, будинок 15, офiс 10
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0975948697, факсу немає
5. Електронна поштова адреса auditpodatkiv@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.auditpodatkiv.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37814647), надалi 
по тексту - «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №2904-15 вiд 
29 квiтня 2015 року, Наказ №004/ко вiд 30 квiтня 2015 року), про призна-
чення з 30 квiтня 2015 року головним бухгалтером Товариства Новотар-
ського Дмитра Олександровича. 

Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення 
про призначення з 30 квiтня 2015 року головним бухгалтером Товариства 
Новотарського Дмитра Олександровича є заява Новотарського Дмитра 
Олександровича вiд 28 квiтня 2015 року. 

- Фiзична особа - Новотарський Дмитро Олександрович, паспортнi данi 
(серiя НА № 985104 виданий Красилiвським РВ УМВС України в 
Хмельницькiй областi 11 вересня 2001 року), часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Новотарський Дмитро Олександрович обiймав наступнi посади: 
заступник директора департаменту методологiчної роботи з питань опо-
даткування (12.04.2011р. по 25.12.2013р.), радник директора з питань 
економiчного розвитку та ведення бiзнесу (15.01.2014р. по 05.03.2015р.), 
заступник директора (з 12.03.2015р. по 30.04.2015р.).

Строк перебування Новотарського Дмитра Олександровича на посадi 
(строк повноважень) головного бухгалтера Товариства починає перебiг 
пiсля його призначення i продовжується до його звiльнення. Повноваження 
головного бухгалтера Новотарського Дмитра Олександровича припиня-
ються за рiшенням Директора Товариства на пiдставi наказу.

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

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

2. Директор ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» 
Новотарський Дмитро Олександрович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПОДАТКОВИЙ 
АУДИТ УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 37814647
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вулиця Саксаган-

ського, будинок 15, офiс 10
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0975948697, факсу немає
5. Електронна поштова адреса auditpodatkiv@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.auditpodatkiv.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37814647), 
надалi по тексту — «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №2904-
15 вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №002/ко вiд 29 квiтня 2015 року), про 
звiльнення з 29 квiтня 2015 року головного бухгалтера Товариства 
Оврашко Людмили Володимирiвни. 

Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства 
рiшення про звiльнення з 29 квiтня 2015 року головного бухгалтера То-
вариства Оврашко Людмили Володимирiвни є заява Оврашко Людмили 
Володимирiвни вiд 15 квiтня 2015 року. 

- Фiзична особа — Оврашко Людмила Володимирiвна, паспортнi данi 
(серiя СК №188339, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського МВГУ 
МВС України в Київськiй областi 4 травня 1996 року), часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду головно-
го бухгалтера Товариства Оврашко Людмила Володимирiвна обiймала в 
перiод з 11 червня 2014 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

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

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

2. Директор ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» 
Панасенко Яна Володимирiвна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПОДАТКОВИЙ 
АУДИТ УКРАЇНИ"

2. Код за ЄДРПОУ 37814647
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вулиця Саксаган-

ського, будинок 15, офiс 10
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0975948697, факсу немає
5. Електронна поштова адреса auditpodatkiv@vxt7.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.auditpodatkiv.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37814647), 
надалi по тексту - «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №2904-15 
вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №005/ко вiд 30 квiтня 2015 року), про при-
значення з 30 квiтня 2015 року директором Товариства Новотарського 
Дмитра Олександровича. 

Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення 
про призначення з 30 квiтня 2015 року директоромТовариства Новотар-
ського Дмитра Олександровича є заява Новотарського Дмитра Олексан-
дровича вiд 28 квiтня 2015 року. 

- Фiзична особа - Новотарський Дмитро Олександрович, паспортнi данi 
(серiя НА № 985104 виданий Красилiвським РВ УМВС України в 
Хмельницькiй областi 11 вересня 2001 року), часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом останнiх п’яти рокiв Новотарський Дмитро Олександрович 
обiймав наступнi посади: заступник директора департаменту 
методологiчної роботи з питань оподаткування 

(12.04.2011р. по 25.12.2013р.), радник директора з питань економiчного 
розвитку та ведення бiзнесу (15.01.2014р. по 05.03.2015р.), заступник ди-
ректора (з 12.03.2015р. по 30.04.2015р.).

Строк перебування Новотарського Дмитра Олександровича на посадi 
(строк повноважень) директора Товариства починає перебiг пiсля його 
призначення i продовжується до його звiльнення. Повноваження директо-
ра Новотарського Дмитра Олександровича припиняються за рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдставi протоколу та наказу. 

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

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

2. Директор ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» 
Новотарський Дмитро Олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МТС УКРАЇНА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 220 42 37 

+ 380 44 230 02 54
5. Електронна поштова адреса SVKHOMENKO@mts.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.mts.ua

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

II. Текст повідомлення
29 квiтня 2015 року (вх. №GR-15-12268) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» iнформацiйну довiдку (вих. № 88726 вiд 28.04.2015 року) щодо 
iнформацiї про акцiонерiв, з якої стало вiдомо наступне: вiдповiдно до 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 27.04.2015 рiк пакет 
акцiй юридичної особи Preludium B.V. (Нiдерланди) (реєстрацiйний код 
62476602, мiсцезнаходження Rapenburgerstraat 177 k, 1011 VM Amsterdam) 
збiльшився з нуля (0%) до 773845495 (99,0000%) штук простих iменних 
акцiй, що є бiльш нiж 10% голосуючих акцiй. Дата облiку вiдсутня. 

29 квiтня 2015 року (вх. №GR-15-12268) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» iнформацiйну довiдку (вих. № 88726 вiд 28.04.2015 року) щодо 
iнформацiї про акцiонерiв, з якої стало вiдомо наступне: вiдповiдно до 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 27.04.2015 рiк пакет 
акцiй юридичної особи Вiдкрите акцiонерне товариство «Мобiльнi Теле-
системи» (реєстрацiйний код 52686811, мiсцезнаходження Росiя, 109147, 
м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4) зменшився з 773845495 (99,0000%) 
штук простих iменних акцiй до нуля (0%), що є менш нiж 10% голосуючих 
акцiй. Дата облiку вiдсутня.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Золочевський Iван Олександро-

вич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2015
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

рольський механічний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 14311353
3. Місцезнаходження: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Леніна, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: (05362) 32-204, (05362) 32-204
5. Електронна поштова адреса: office@mehzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mehzavod.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про викуп власних акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ХМЗ» 29 квітня 2015 року при-

йнято рішення про викуп акцій ПАТ «ХМЗ». Строк викупу з 01 червня 2015 
року по 31 грудня 2015 року. Мета викупу: анулювання акцій. Акції викупля-
ються за ринковою вартістю акцій, визначеною суб`єктом оціночної діяль-
ності, затверджена Наглядовою радою. Номінальна вартість акції стано-

вить 0,25 гривень., ринкова вартість становить 2,70 гривень. Прибуток на 
акцію за річною фінансовою звітністю (за Міжнародними стандартами) за 
2014 рік становить 2,35 гривень.

Підлягають викупу прості іменні акції ПАТ «ХМЗ» бездокументарної 
форми існування. Кількість акцій, що підлягають викупу — 2358376 штук, 
що становить 20% Статутного капіталу. Акціонери, які володіють 10 і 
більше відсотками акцій ПАТ «ХМЗ» станом до викупу акцій — «фізична 
особа». 

Інформація про членів Наглядової ради та виконавчого органу Товари-
ства, у яких викуповуються акції, відсутня, оскільки Товариство не володіє 
інформацією про наміри членів Наглядової ради та виконавчого органу.

На дату прийняття рішення про викуп власних акцій емітент не володіє 
власними акціями.

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу 21.10.2014р., но-
мер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 126/1/2014. Державну реє-
страцію випуску акцій здійснено НКЦПФР.

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

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

2. Голова правління  Міщенко М.І.
29.04.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРА-

ХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - 
ДНІПРО» 

Код за ЄДРПОУ 13626422
Місцезнаходження 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардій-

ський, буд. 153
Міжміський код, телефон та 
факс 

(061) 224-09-12

Електронна поштова адреса astro-dnepr@bk.ru
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://astro-dnepr.com.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 28 квітня 2015 року 

(протокол б/н), було прийнято рішення про:
припинення з 28.04.2015р. повноважень Ревізора АСТ «АСТРО — 

ДНІПРО» Бредіхіна Юрія Миколайовича (паспорт СА номер 458560 
виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
23 квітня 1997 р.), за поданням Наглядової ради, акціями Товариства 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, перебував на посаді з 25.04.2012р. по 28.04.2015р.;

припинення з 28.04.2015р., за власним бажанням, повноважень Го-
лови Наглядової ради Катанцевої Анастасії Георгіївни (паспорт СЮ 
039407 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 
08.05.2007р.), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 
11.04.2013р.по 28.04.2015р.;

припинення з 28.04.2015р., за рішенням Наглядової ради, повно-
важень члена Наглядової ради Самсонової Людмили Григорівни (пас-
порт СМ 846952 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запо-
різькій області 04.08.2005р.) акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, пере-
бувала на посаді з 11.04.2013р.по 28.04.2015р.

Також, Загальними зборами АСТ «АСТРО — ДНІПРО», які відбули-
ся 28 квітня 2015 року (протокол б/н), було прийнято рішення про:

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради Ревізором 
АСТ «АСТРО — ДНІПРО» Бредіхіна Юрія Миколайовича (паспорт СА 
номер 458560 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запо-
різькій області 23 квітня 1997 р.), терміном на п’ять років, акціями То-
вариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, протягом останніх п'яти років працював на посаді 
майстер дільниці, займав посаду Ревізора;

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради Головою На-
глядової ради Самсонової Людмили Григорівни (паспорт СМ 846952 
виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 
04.08.2005р.), терміном на три роки, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, осві-
та середньо — технічна, протягом останніх п'яти років займала посаду 
члена Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за догово-
рами цивільно — правового характеру;

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради членом На-
глядової ради Соболєвої Світлани Іванівни (паспорт СЮ 094408 вида-
ний Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
18.06.2008р.), терміном на три роки, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта 
середньо — технічна, протягом останніх п'яти років працює фахівцем.

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

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

Голова правління  С.Ю. Тихоновська

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
«АСТРО - ДНІПРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВИЙ ДНІПРО»

Код за ЄДРПОУ 20473887
Місцезнаходження 69091, м. Запоріжжя, бул. 

Гвардійський, буд. 153
Міжміський код, телефон та факс (061) 220-28-27
Електронна поштова адреса newdnepr@mail.ru
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://newdnepr.com.ua

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 28 квітня 2015 року 

(протокол б/н), було прийнято рішення про:
припинення з 28.04.2015р. повноважень Ревізора АТ «НОВИЙ ДНІ-

ПРО» Д`яченко Крістіни Вікторівни (паспорт СЮ номер 103405 виданий 
Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 28 серпня 2008 р.), 
за власним бажанням, акціями Товариства не володіє, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді 
з 25.04.2012р. по 28.04.2015р.;

припинення з 28.04.2015р., за поданням Наглядової ради, повнова-
жень Голови Наглядової ради Федорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 
434010 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій 
області 04.10.2001р.), акціями Товариства не володіє, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді 
з 11.04.2013р.по 28.04.2015р.;

припинення з 28.04.2015р., за поданням Наглядової ради, повнова-
жень члена Наглядової ради Таран Олесі Володимирівни (паспорт СЮ 
038955 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 

06.06.2007р.) акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 
11.04.2013р.по 28.04.2015р.

Також, Загальними зборами АТ «НОВИЙ ДНІПРО», які відбулися 28 
квітня 2015 року (протокол б/н), було прийнято рішення про:

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради Ревізором АТ 
«НОВИЙ ДНІПРО» Єрмоленко Світлани Іванівни ( паспорт СА 399470 
виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 
30.01.1997р.) терміном на п’ять років, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта 
середньо — технічна, протягом останніх п’яти років займала посаду 
диспетчера, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за договорами цивіль-
но — правового характеру;

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради Головою На-
глядової ради Федорової Ірини Віталіївни (паспорт СВ 434010 виданий 
Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
04.10.2001р.), терміном на три роки, акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, освіта 
середня — технічна, протягом останніх п'яти років займала посади 
страхового агента, Голови Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ 
ДНІПРО» за договорами цивільно — правового характеру.

обрання з 29.04.2015р. за поданням Наглядової ради членом На-
глядової ради Таран Олесі Володимирівни (паспорт СЮ 038955 вида-
ний Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 06.06.2007р.), 
терміном на три роки, акціями Товариства не володіє, непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має, освіта середня — 
спеціальна, протягом останніх п'яти років виконувала повноваження 
члена Наглядової ради, співпрацює з АТ «НОВИЙ ДНІПРО» за догово-
рами цивільно — правового характеру.

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

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

Генеральний директор  С.В. Авраменко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВИЙ ДНІПРО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Трудовий колектив Фанплит» 

2. Код за ЄДРПОУ: 32960308
3. Місцезнаходження: 02160 м.Київ, вул.Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-01-95, 559-12-11
5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.tkf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних ак-

цій 
ІІ. Текст повідомлення 

Рішення про викуп власних акцій прийнято Черговими Загальними збо-
рами акцiонерiв вiд 28.04.2015 року, Протокол № 11. Дата початку вику-
пу  — 01.06.2015 року, дата закінчення викупу — 20.04.2016 року. Порядок 
викупу: заяви акцiонерiв про продаж акцій Товариству розглядатимуться 
протягом 30 календарних днів. Про результат розгляду заяви акціонера 
буде повідомлено особисто або листом. Письмова пропозиція акціонера 
про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Мета викупу акцій: придбан-
ня (викуп) акцій здійснюється з метою їх наступного продажу. Ціна викупу 
акцій визначається суб’єктом оціночної дiяльностi, затверджується Нагля-
довою радою Товариства та не може бути меншою за їх ринкову вартість. 
При визначенні ціни акції в значному ступені враховується рівень прибутко-

вості Товариства та перспективність розвитку галузі, в якій здійснює свою 
дiяльнiсть емітент. Номінальна вартість акцій — 50,00 грн., щодо ринкова 
вартості акцій прийнято рішення про укладення договору з суб'єктом оці-
ночної дiяльностi. Прибуток на 1 акцію за річною фінансовою звiтнiстю за 
2014 р. становить 1,15 грн. Викупу підлягають 5000 шт. простих іменних 
акцій бездокументарної форми випуску. Спiввiдношення загальної номі-
нальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу стано-
вить 3,7313 %. Станом на дату викупу емітентом власних акцій емітент не 
планує викупати акції у юридичної особи емітента, яка володіє 10 i більше 
відсотками акцій. У членів Наглядової ради та виконавчого органу акції не 
викуповуються. Станом на дату прийняття рішення щодо викупу власних 
акцій емітент володіє 314 простими іменними акціями власного випуску, що 
становить 0,2343 % статутного фонду Товариства, дата викупу власних ак-
цій — 23.12.2014р.

Державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу здійснило 
Територіальне управління Державної комiсiї з цінних паперів та фондового 
ринку в м.Києвi та Київськiй областi, дата реєстрації — 16.11.2010 р., номер 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій — №667/10/1/10.

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

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

Директор ПрАТ «ТКФ» __________________ Шевчук О.І.
М.П.                                        29.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Фанери та плити» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00274690
3. Місцезнаходження: 02160 м.Київ, вул.Фанерна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 559-13-58, 559-12-11
5. Електронна поштова адреса: ekon@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.fanplit.com.ua 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про викуп власних ак-

цій 
ІІ. Текст повідомлення 

Рiшення про викуп власних акцiй прийнято Черговими Загальними збо-
рами акцiонерiв вiд 28.04.2015 року, Протокол № 16. Дата початку вику-
пу  — 01.06.2015 року, дата закiнчення викупу — 20.04.2016 року. Порядок 
викупу: заяви акцiонерiв про продаж акцiй Товариству розглядатимуться 
протягом 30 календарних днiв. Про результат розгляду заяви акцiонера 
буде повiдомлено особисто або листом. Письмова пропозицiя акцiонера 
про продаж акцiй Товариству є безвiдкличною. Мета викупу акцiй: придбан-
ня (викуп) акцiй здiйснюється з метою їх наступного продажу. Цiна викупу 
акцiй визначається суб’єктом оцiночної дiяльностi, затверджується Нагля-
довою радою Товариства та не може бути меншою за їх ринкову вартiсть. 

При визначеннi цiни акції в значному ступені враховується рівень прибутко-
вості Товариства та перспективнiсть розвитку галузi, в якiй здійснює свою 
дiяльнiсть емiтент. Номінальна вартiсть акцiй — 50,00 грн., щодо ринковj] 
вартостi акцiй прийнято рішення про укладення договору з суб’єктом оці-
ночної дiяльностi. Прибуток на 1 акцiю за рiчною фінансовою звiтнiстю за 
2014 р. становить 13,58 грн. Викупу підлягають 2000 шт. простих iменних 
акцiй бездокументарної форми випуску. Спiввiдношення загальної номі-
нальної вартості акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капіталу стано-
вить 1,4514 %. Станом на дату викупу емітентом власних акцiй емiтент не 
планує викупати акції у юридичної особи емiтента, яка володiє 10 i більше 
вiдсотками акцiй. У членiв Наглядової ради та виконавчого органу акції не 
викуповуються. Протягом 2014 року товариством акцiї не викуповувались.

Державну реєстрацiю випуску акцiй, що підлягають викупу здійснило 
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку в м.Києвi та Київськiй областi, дата реєстрацiї — 16.11.2010 р., номер 
свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй — №668/10/1/10.

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

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

2. Голова Правління — 
генеральний директор 
ПрАТ «Фанплит» _____________ Горбатюк Палладiй Миколайович

М.П. 29.04.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Кременчуцький лікеро-горілчаний завод»
2.Код за ЄДРПОУ: 30941194
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Чка-

лова, 8/28
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-28-00
5.Електронна поштова адреса: lator@klvz.poltava.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький 
лікеро-горілчаний завод» (протокол від 29.04.15 р.) прийнято рішення при-
пинити ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Кременчуцький ЛГЗ», яке буде являтися 
правонаступником всіх прав та обов’язків акціонерного товариства 
ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ» та обрати комісію з припинення ПрАТ «Кре-
менчуцький ЛГЗ» у наступному складі:

- Голова комісії з припинення Пранципал Михайло Михайлович, пас-
порт СО 426701 Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.07.2000 р. 
Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 01.05.07 р. директор 
ТОВ «Транс-Вест-Експедиція»; з 16.12.13 р. в.о. Директора ПрАТ «Кремен-
чуцький лікеро-горілчаний завод». Акціями Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не має;

- член комісії з припинення Удонова Оксана Вікторівна, паспорт КН 
540181 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
27.01.98 р. Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 01.09.05  р. 
головний бухгалтер ЗАТ «Кременчуцький ЛГЗ» (ПрАТ «Кременчуцький 
ЛГЗ»); з 27.04.11 р. Голова Ревізійної комісії ПрАТ «Кременчуцький ЛГЗ». 
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені 
з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності, не має.

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

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

2. Найменування посади
Голова комісії з припинення _______           Пранципал М.М.

( підпис ) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.                  30.04.2015

( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД»
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Затверджено Ліквідаційною комісією
Закритого недиверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД 
СТРАТЕГІЧНИЙ» 
Протокол № 3 від 28 квітня 2015 року

Повідомлення про зміну дати початку розрахунків з учасниками 
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» 

Ліквідаційна комісія Закритого недиверсифікованого пайового інвести-
ційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» у 
зв’язку з прийняттям 14 квітня 2015 року Загальними зборами учасників 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління актива-
ми «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє від свого імені та в інтер-
есах Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ» (далі — «Фонд») 
рішення про ліквідацію Фонду до закінчення строку, встановленого його ре-

гламентом (дострокова ліквідація) у зв’язку з економічною недоцільністю 
подальшої діяльності Фонду повідомляє про наступне.

Оскільки до 12.00 години 28 квітня 2015 року всі учасники Фонду подали 
заявки на отримання розрахунків, Ліквідаційною комісією (протокол засі-
дання Ліквідаційної комісії Фонду №3 від 28 квітня 2015 року) було прийня-
то рішення про скорочення строку прийому заявок від учасників Фонду та 
зміну дати початку розрахунків. У зв’язку з цим:

1. Строк прийняття заявок на отримання розрахунків від учасників Фон-
ду скорочено до 12.00 години 29 квітня 2015 року.

2. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються Ліквідаційною комісією 
відповідно до строків та умов, передбачених Повідомленням про розрахун-
ки, опублікованим Ліквідаційною комісією Фонду 24 квітня 2015 року 
НКЦПФР в №78 (2082) «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку».
Голова Ліквідаційної комісії 
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційно-
го фонду 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ»

Ведринська І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛУГА»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 44700 місто Володимир-Волинський, вулиця Дра-

гоманова, буд.38
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 20908
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) припинено повноваження голови Наглядової ради 
Гаркота Олега Ігоровича (паспорт АЮ 125269, виданий Володимир-
Волинським МВУМВС України у Волинській обл. 05.05.2010 р.). Частка в 
статутному капiталi — 0,006 %. Працював на данiй посадi 1 рік. 

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 
Кушнiра Євгенiя Iгоровича (паспорт ТТ 143959 вид. 02.01.2013 р. Свято-
шинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Частка в статутному капiталi — 
0,009 %. Працював на данiй посадi 9 років. 

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 
Кончаніна Олександра Йосиповича (паспорт СК 304366, вид. 28.11.1996 р. 
Iрпiнським МВ ГУМВС України в Київськiй обл.). Частка в статутному 
капiталi — 0,0067 %. Працював на данiй посадi 1 рік. 

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії 
Кушнір Наталії Георгіївни (паспорт АС900201, виданий 14.11.2003 Ковель-
ський МРВ УМВС України у Волинськiй обл.). Частка в статутному 
капiталi  — 0,0067 %. Працювала на данiй посадi 7 років. На посаду члена 
Ревізійної комісії замість Кушнір Наталії Георгіївни нікого не призначено.

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Рома-
щук Наталiї Степанiвни (паспорт АС 540401, виданий 30.10.1999 Володимир-
Волинським МВУМВС України у Волинськiй обл.). Володіє 0,0045 % акцій това-
риства. Працювала на данiй посадi 7 років. На посаду члена Ревізійної комісії 
замість Ромащук Наталiї Степанiвни нікого не призначено.

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) припинено повноваження члена Ревізійної комісії 
Туфанової Тетяни Миколаївни (паспорт ВМ 802263, виданий 06.08.1999 
Дзержинським РВ УМВС України у Житомирськiй обл.). Володіє 0,0067 % 
акцій товариства. Працювала на данiй посадi 7 років. На посаду члена Реві-
зійної комісії замість Туфанової Тетяни Миколаївни нікого не призначено.

На підставі рішення Наглядової ради (протокол №84 від 30.04.2015 р.) 
у звязку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження го-
лови Правління Гаркота Ігоря Богдановича (паспорт АС №737309, виданий 
08.12.2000 р. Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.). 
Володіє 70,683 % акцій товариства. Працював на данiй посадi 13 років. На 
посаду голови Правління замість Гаркота Ігоря Богдановича нікого не при-
значено у звязку із зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на 
одноосібний виконавчий орган (Директор).

На підставі рішення Наглядової ради (протокол №84 від 30.04.2015 р.) 
у звязку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження 
члена Правління Мороз Тетяни Миколаївни (паспорт АС №285690, вида-
ний 20.08.1997 р. Володимир-Волинський МВ УМВС України у Волинськiй 

обл.). Не володіє акціями товариства. Працювала на данiй посадi 13 років. 
На посаду члена Правління замість Мороз Тетяни Миколаївни нікого не 
призначено у звязку із зміною колегіального виконавчого органу (Правлін-
ня) на одноосібний виконавчий орган (Директор).

На підставі рішення Наглядової ради (протокол №84 від 30.04.2015 р.) 
у звязку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження 
члена Правління Дубінського Василя Івановича (паспорт АС №458781, ви-
даний 07.12.1998 р. Горохiвським РВ УМВС України у Волинськiй обл.). Не 
володіє акціями товариства. Працював на данiй посадi 3 роки. На посаду 
члена Правління замість Дубінського Василя Івановича нікого не призна-
чено у звязку із зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на 
одноосібний виконавчий орган (Директор).

На підставі рішення Наглядової ради (протокол №84 від 30.04.2015 р.) у 
звязку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження члена 
Правління Тишкової Катерини Олександрівни (паспорт АС №958683, вида-
ний 28.04.2005 р. Володимир-Волинським МВУМВС України у Волинськiй 
обл.). Не володіє акціями товариства. Працювала на данiй посадi 5 років. 
На посаду члена Правління замість Тишкової Катерини Олександрівни ніко-
го не призначено у звязку із зміною колегіального виконавчого органу (Прав-
ління) на одноосібний виконавчий орган (Директор).

На підставі рішення Наглядової ради (протокол №84 від 30.04.2015 р.) 
у звязку із закінченням терміну повноважень припинено повноваження 
члена Правління Новицької Оксани Богданівни (паспорт МС №862364 ви-
даний 28.05.2002 р. Бережанським РВ УМВС України у Тернопiльськiй 
обл.). Не володіє акціями товариства. Працювала на данiй посадi 3 роки. 
На посаду члена Правління замість Новицької Оксани Богданівни нікого не 
призначено у звязку із зміною колегіального виконавчого органу (Правлін-
ня) на одноосібний виконавчий орган (Директор).

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) та рішення Наглядової ради (протокол №83 від 
30.04.2015 р.) обрано на посаду голови Наглядової ради Гаркота Олега 
Ігоровича (паспорт АЮ 125269, виданий Володимир-Волинським МВУМВС 
України у Волинській обл. 05.05.2010 р.) строком на 3 роки. Частка в статут-
ному капiталi — 0,006 %. Протягом останнього року займав посаду голови 
Наглядової ради ПАТ «Луга». 

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Гаркота 
Романа Ігоровича (паспорт АЮ №193844, виданий Володимир-Волинським 
МВУМВС України у Волинській обл. 02.11.2012 р.) строком на 3 роки. Част-
ка в статутному капiталi — 0,006 %. Протягом останніх 5 років не займав 
ніяких посад. 

На підставі рішення Загальних збораів акціонерів ПАТ «Луга» (протокол 
№20 від 30.04.2015 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Кушніра 
Євгенія Ігоровича (паспорт ТТ №143959, виданий Святошинським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi 02.01.2013 р.) строком на 3 роки. Частка в статутно-
му капiталi — 0,009 %. Протягом останніх 5 років займав посаду члена 
Наглядової ради ПАТ «Луга». 

На підставі рішення Наглядової ради (протокол №84 від 30.04.2015 р.) 
обрано на посаду директора Гаркота Ігоря Богдановича (паспорт АС 
№737309, виданий 08.12.2000 р. Володимир-Волинський МВ УМВС України 
у Волинськiй обл.) строком на 15 років. Володіє 70,683 % акцій товариства. 
Протягом останніх 13 років обіймав посаду голови Правління ПАТ «Луга». 

Посадові особи не мають непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини.

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

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

Голова правління Гаркот І.Б.,  30.04.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Київметробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, Прорiзна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)279-41-89
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

metrobud.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Одержання кредиту на суму, що 
перевищує 25 відсотків активів 
емітента

II. Текст повідомлення
Відповідно до протоколу наглядової ради від 24.04.2015р. № 20 при-

йнято рішення відкрити кредитну лінію за Генеральним кредитним догово-

ром №04-47/1-12 від 05.07.2012р., що укладений з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 
на суму 190 460 000,00 грн. (код ЄДРПОУ банку — 19364259, місцезнахо-
дження банку — вул. Хрещатик, 8А, м. Київ). Призначення коштів, отрима-
них за кредитом — на поповнення обігових коштів та здійснення статутної 
діяльності товариства. Дата підписання договору кредиту 28.04.2015р., 
банківський кредит з процентною ставкою 25%, строк кредиту до 
10.06.2015р., дата одержання кредиту 28.04.2015р., співвідношення суми 
кредиту до вартості активів на початок року — 33,7%.

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 Петренко Володимир Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2015
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТРОБУД»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13237»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Бородянське автотранспортне пiдприємство 13237»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 07800, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, буд. 88
4. Код за ЄДРПОУ: 23239330
5. Міжміський код та телефон, факс: (04577)5-69-80 (04577)5-69-80
6. Електронна поштова адреса: corp.secretary.law@gmail.com

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

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

особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статут-
ному капіталі емітента (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6
29.04.2015 припинено повно-

важення
Ревiзор Мещанiна Парасковiя 

Максимiвна
д/н 24.9239

Зміст інформації:
В зв’язку з поданням 15 квiтня 2015 року письмового повiдомлення про неможливiсть здiйснення повноважень Ревiзора Товариства повнова-
ження Мещанiної Парасковiї Максимiвни припинено 29 квiтня 2015 р. без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння Товариства. 
Замiсть особи, повноваження якої припинилися, нiкого не призначено, оскiльки Загальними зборами акцiонерiв (протокол №12 вiд 29 квiтня 
2015 року) у звязку з вiдсутнiстю необхiдностi здiйснювати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства прийняли рiшення не 
обирати ревiзiйну комiсiю Товариства. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента — 24,9239 %. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Ревiзора ПрАТ «Бородянське АТП 13237» протягом останнiх 
3 (три) роки. На посаду замiсть Ревiзора ПрАТ «Бородянське АТП 13237» нiкого не призначено (обрано). Фiзична особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних. 
29.04.2015 обрано Член Наглядової 

Ради
Оленiч Вадим Вiкторович д/н 24.9238

Зміст інформації:
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Бородянське АТП 13237» (протокол №12 вiд 29.04.2015 р.) прийняли рiшення про пере-
обрання строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Бородянське АТП 13237» Оленiча Вадима Вiкторовича. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента — 24,9238 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена 
строком на 3 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради ПрАТ «Бородянське АТП 
13237».
29.04.2015 обрано Член Наглядової 

Ради
Мещанiна Ольга Вiкторiвна д/н 24.8320

Зміст інформації:
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Бородянське АТП 13237» (протокол №12 вiд 29.04.2015 р.) прийняли рiшення про пере-
обрання строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Бородянське АТП 13237» Мещанiну Ольгу Вiкторiвну. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента — 24,8320 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена 
строком на 3 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ «Бородянське АТП 
13237».
29.04.2015 обрано Член Наглядової 

Ради
Новiкова Свiтлана Георгiївна д/н 19.5777

Зміст інформації:
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Бородянське АТП 13237» (протокол №12 вiд 29.04.2015 р.) прийняли рiшення про пере-
обрання строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ «Бородянське АТП 13237» Новiкову Свiтлану Георгiївну. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента — 19,5777 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена 
строком на 3 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член наглядової ради ПрАТ «Бородянське АТП 
13237».
29.04.2015 обрано Голова Наглядової 

ради
Оленiч Вадим Вiкторович д/н 24.9238

Зміст інформації:
29 квiтня 2015 року на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «Бородянське АТП 13237» було обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Бородянське 
АТП 13237» Оленiча Вадима Вiкторовича (Протокол засiдання наглядової ради № 3/2015 вiд 29.04.2015 року).
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Хорольський механічний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 14311353
3. Місцезнаходження: 37800 Полтавська обл., м. Хорол, вул. Лені-

на, 106
4. Міжміський код, телефон та факс: (05362) 32-204, (05362) 32-204
5. Електронна поштова адреса: office@mehzavod.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.mehzavod.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 

29.04.2015р.) звільнено Голову наглядової ради Бiрюк Євгенiя 
Iвановича (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не 
надала). Перебував на посаді з 2012 року. Володіє 3,0696 % статутно-
го капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа не має.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 
29.04.2015р.) звільнено Члена наглядової ради Полуектова Генадiя 
Олексiйовича (Посадова особа згоди на розкриття персональних да-
них не надала). Перебував на посаді з 2012 року. Володіє 0,5187 % 
статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа не має.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 
29.04.2015р.) звільнено Члена наглядової ради Бибик Ольгу Василiвну 
(Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). 

Перебувала на посаді з 2012 року. Володіє 0,3313 % статутного капіта-
лу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа не має.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 
29.04.2015р.) призначено Членом наглядової ради Бiрюк Євгенiя 
Iвановича (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не 
надала) терміном на 3 роки. Володіє 3,0696 % статутного капіталу емі-
тента. Попередня посада — Голова наглядової ради ПАТ «ХМЗ». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
не має. Відповідно до рішення Наглядової ради акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Хорольський механічний завод», протокол 
№ 3 від 29.04.2015 року обрано Головою Наглядової ради ПАТ «ХМЗ» 
терміном на 3 роки.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 
29.04.2015р.) призначено Членом наглядової ради Полуектова Генадiя 
Олексiйовича (Посадова особа згоди на розкриття персональних да-
них не надала) терміном на 3 роки. Володіє 0,5187 % статутного капі-
талу емітента. Попередня посада — член Наглядової ради ПАТ  «ХМЗ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа не має.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 
29.04.2015р.) призначено Членом наглядової ради Бибик Ольгу 
Василiвну (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних 
не надала) терміном на 3 роки. Володіє 0,3313 % статутного капіталу 
емітента. Попередня посада — член Наглядової ради ПАТ «ХМЗ». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
не має.

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

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

2. Голова правління  Міщенко М.І.
29.04.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

«Розрахунковий центр з обслуговуван-
ня договорiв на фiнансових ринках»

2. Код за ЄДРПОУ 35917889
3. Місцезнаходження 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-42-40 (044) 585-42-42
5. Електронна поштова адреса legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.settlement.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Спостережної ради публiчного акцiонерного това-

риства «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових 
ринках» (далi — Товариство), засiдання якої вiдбулося 27.04.2015 року 
(протокол № 2 вiд 27.04.2015 року), виникла особлива iнформацiя щодо 
змiни складу посадових осiб, а саме:

- вiдсторонено з 28.04.2015 року вiд виконання повноважень голову 
Правлiння ПАТ «Розрахунковий центр» Чугаєвського Д.В. (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини особа немає.

- першого заступника голови Правлiння Шаповала Ю.I. призначено з 
28.04.2015 року в.о. голови Правлiння (посадова особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних). Посади, що обiймала посадова особа про-
тягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: перший заступник голови Правлiння. Поса-
дова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. В.о. Голови Правлiння М.П.(підпис) Шаповал Юрiй Iванович 29.04.2015

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧА-
НИЙ ЗАВОД»

2.Код за ЄДРПОУ: 30941194
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Чка-

лова, 8/28
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-28-00
5.Електронна поштова адреса: lator@klvz.poltava.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.lgz.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, припи-

нення його філій, представництв.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький 
лікеро-горілчаний завод» (протокол від 29.04.15 р.) в зв’язку з оптимізаці-
єю структури Товариства прийнято рішення:

- ліквідувати Регіональну філію «Уманська філія «Арго-Алко» Приват-
ного акціонерного товариства «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», 
що знаходиться за адресою: Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, 
вул. Комарова, буд. 7-а. Функції: оптова і роздрібна торгівля продукцією 
власного виробництва та інших виробників;

- ліквідувати Філію «Південний регіон» Приватного акціонерного това-
риства «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», що знаходиться за 
адресою: Україна, 54031, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Космо-
навтів, 83а. Функції: оптова і роздрібна торгівля продукцією власного ви-
робництва та інших виробників.

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

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

2. Найменування посади Голова комісії з припинення
Пранципал М.М.              М.П. 30.04.2015

( підпис )         (ініціали та прізвище керівника)                 ( дата )
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 61019, м. Харків, проспект Ілліча, будинок 120

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ» (надалі ПРАТ «ХЖК» або Товариство) повідомляє Вас, що 
16  червня 2015 року о 13.30 годині за адресою: Україна, м. Харків, про-
спект Ілліча, будинок 120, кімната (офіс) 42, ПРАТ «ХЖК», відбудуться 
загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 16 червня 2015 року з 13.00 год. до 13.20 год. за адресою: Укра-
їна, м. Харків, проспект Ілліча, будинок 120, кімната (офіс) 42, ПРАТ «ХЖК».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня 
проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.06.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

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

Під час підготовки до загальних зборів, Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами 
зборів до 15 червня 2015 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), 
з 08.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адре-
сою: Україна, 61019, м. Харків, проспект Ілліча, будинок 120, кімната (офіс)  33, 
ПРАТ «ХЖК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів осо-
ба  — Євсюкова Інна Олексіївна — начальник юридичного відділу. 

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

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Дирекції Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

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

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринко-

ва вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної вартості.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 
в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ХЖК» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 242487 167785
Основні засоби 56199 60486
Довгострокові фінансові інвестиції 9 9
Запаси 42300 34836
Сумарна дебіторська заборгованість 138918 67693
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 1460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (183066) (195792)
Власний капітал (105398) (119348)
Статутний капітал 42624 42624
Довгострокові зобов’язання 216674 216671
Поточні зобов’язання 131211 70462
Чистий прибуток (збиток) 13944 24067
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2069136 2069136
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 488 498

Телефон для довідок: (057) 376-38-15
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар-
ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, 
зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи 
та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах 
від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра-
хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» 
(дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною 
емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра-
хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ-
них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий 
в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають 
право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні 
кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму 
та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною 
установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою про-
тягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

ПРАТ «ХЖК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «Спільне українсько-американське підприємство з інозем-
ною інвестицією «Фінанси та Кредит»

2. Код за ЄДРПОУ: 20043902
3. Місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул.Івана Мазепи, 26
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-45-24, (044)277-45-24
5. Електронна поштова адреса: spfinansiikredit@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 20043902.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 30.04.2015 року) Доценко Тамарі Юріївні (1960 року народження, 

на розкриття паспортних даних посадова особа згоди не дала) при-
пинено повноваження Ревізора у зв'язку із закінченням терміну пере-
бування на даній посаді. Стаж роботи 32 роки. Попередня посада та 
місце роботи: ЗАТ «А.Ф.»Аналітик», головний бухгалтер. Володіння 
часткою в статутному капіталі товариства: 0,00%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На даній посаді До-
ценко Тамара Юріївна перебувала з 2011 року. Загальними зборами 
акціонерів 30.04.2015 року було прийнято рішення не обирати Реві-
зора.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством: Генеральний директор Федик Лев 
Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Укргазпромполiс - Життя»

2. Код за ЄДРПОУ: 33833231
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Олеся Гончара, 41А; 4. Міжміський 

код, телефон та факс: (044) 235 25 00 (044) 235 31 13; 5. Електронна по-
штова адреса: nikolaenko@ugpp.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.ugpp-life.com.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 

акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сухи-
на Янiна Iллiвна, яка займала посаду Голови Наглядової Ради, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0467 %. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 5 мiсяцiв.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа 
Рибчич Iлля Йосипович, який займав посаду Члена Наглядової Ради, при-
пинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 5 мiсяцiв.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа 
Сухина Iгор Iванович, який займав посаду Члена Наглядової Ради, припи-
нила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки 5 мiсяцiв.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа 
Татарчук Максим Юрiйович, якйи займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї, 
припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа 
Ткачук Євгенiя Ростиславiвна, яка займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї, 
припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа 
Арзяєва Ольга Михайлiвна, яка займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї, 
припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
28.04.2015 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сухина Янiна Iллiвна обрана 
на посаду Голови Наглядової Ради. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Попередня посада: Голова Наглядової Ради ПАТ «СК «Укргазпромполiс-
Життя». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0467 %.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
28.04.2015 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Рибчич Iлля Йосипович об-
раний на посаду Члена Наглядової Ради. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Попередня посада: Член Наглядової Ради ПАТ «СК «Укргазпромполiс-
Життя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
28.04.2015 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сухина Iгор Iванович, обра-
ний на посаду Члена Наглядової Ради. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Попередня посада: Член Наглядової Ради ПАТ «СК «Укргазпромполiс-
Життя». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
28.04.2015 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Попов Сергiй Петрович, об-
раний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Попередня посада: начальник вiддiлу страхування ПАТ СК «Укргаз-
промполiс». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Рiшення про обрання прийнято Загальними Зборами акцiонерiв 
28.04.2015 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Нiколаєнко Маргарита Анатолiївна, 
обрана на посаду Члена Ревiзiйної комісії. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Попередня посада: начальник юридичного вiддiлу ПАТ СК «Укргаз-
промполiс». Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

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

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

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

Генеральний директор  Сорока Наталiя Вiкторiвна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС - ЖИТТЯ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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(код за ЄДРПОУ 00017733,  
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8)

доводить до відома акціонерів Публічного акціонерного товариства «Судно-
плавна компанія «Укррічфлот» інформацію про підсумки голосування на черго-
вих (річних) загальних зборах акціонерів, які відбулися 28 квітня 2015 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ зборів
1. Про обрання лічильної комісії
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 

Компанії, виконавчого органу Компанії, звіту ревізійної комісії Компанії. Про 
затвердження висновку ревізійної комісії

3. Про схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради (в тому 
числі рішень щодо обрання генерального директора Компанії) та схвалення 
правочинів, вчинених Компанією.

4. Про затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік
5. Про розподіл прибутку (збитків) Компанії за 2014 рік та про виплату 

дивідендів
6. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової 

ради
7. Про внесення змін та доповнень до статуту Компанії. Про затверджен-

ня статуту Компанії у новій редакції, надання повноважень на підписання 
статуту Компанії у новій редакції

8. Про обрання членів наглядової ради
9. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових або трудових договорів з головою та членами наглядової ради

10. Про обрання голови наглядової ради
З першого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
голосів

Процентне (%) вираження від 
кількості голосів учасників Зборів

«ЗА» 166 261 561 99,999351
«ПРОТИ» 300 0,000180
«УТРИМАЛОСЯ» 490 0,000295
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 289 0,000174

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Обрати лічильну комісію у складі:
1. Овденко Галина Володимирівна — голова лічильної комісії;
2. Лагодюк Євгеній Степанович — член лічильної комісії;
3. Кустова Вікторія Леонідівна — член лічильної комісії;
4. Куликова Людмила Олексіївна — член лічильної комісії;
5. Вагіна Тетяна Григорівна — член лічильної комісії;
6. Новоторова Світлана Олександрівна — член лічильної комісії;
7. Шарудило Олена Іванівна — член лічильної комісії.
2. Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиня-

ються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голо-
сування на цих загальних зборах.

З другого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь 
у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості 
голосів учасни-

ків Зборів
«ЗА» 38 166 231 506 99,981274
«ПРОТИ» 8 29 412 0,017690
«УТРИМАЛОСЯ» 7 1 451 0,000873
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 90 241 0,000145
Не враховувались під час 
голосування, у зв’язку з 
визнанням бюлетенів 
недійсними

1 30 0,000018

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.
2. Затвердити звіт генерального директора (виконуючого обов’язки гене-

рального директора) за 2014 рік.
3. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Компанії за 2014 рік.
З третього питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь 
у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 30 166 228 282 99,979335

«ПРОТИ» 14 31 610 0,019012
«УТРИМАЛОСЯ» 10 2 507 0,001508
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 90 241 0,000145
Не враховувались під час 
голосування, у зв’язку з 
визнанням бюлетенів 
недійсними

0 0 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Схвалити (затвердити) рішення (дії) наглядової ради АСК «Укрріч-

флот» за період з 24.03.2014 року по 27.04.2015 року (відповідно до пере-
ліку рішень Наглядової ради АСК «Укррічфлот» та правочинів, викладеного 
в Додатку № 1 до Протоколу Зборів акціонерів).

2. Схвалити правочини, вчинені Компанією відповідно до переліку пра-
вочинів, викладеного в Додатку № 2 до Протоколу Зборів акціонерів.

З четвертого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь 
у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 32 166 228 146 99,979253
«ПРОТИ» 16 32 556 0,019581
«УТРИМАЛОСЯ» 6 1 697 0,001021
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 90 241 0,000145
Не враховувались під 
час голосування, у 
зв’язку з визнанням 
бюлетенів недійсними

0 0 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ
1. Затвердити річний звіт АСК «Укррічфлот» за 2014 рік.
З п’ятого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 
кількості голо-
сів учасників 

Зборів
«ЗА» 10 166 221 843 99,975462
«ПРОТИ» 33 35 872 0,021576
«УТРИМАЛОСЯ» 5 1808 0,001087
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 96 3 117 0,001875
Не враховувались під час 
голосування, у зв’язку з 
визнанням бюлетенів 
недійсними

0 0 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Прибуток АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в розмірі 6,896 млн. грн. (шість 

мільйонів вісімсот дев’яносто шість тисяч гривень) не розподіляти та спря-
мувати на покриття збитків минулих років.

2. У зв’язку зі спрямуванням прибутку АСК «Укррічфлот» за 2014 рік в 
повному обсязі на покриття збитків минулих років, дивіденди за наслідками 
роботи за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

З шостого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 
кількості голо-
сів учасників 

Зборів
«ЗА» 42 166 259 561 99,998148
«ПРОТИ» 3 1 682 0,001012
«УТРИМАЛОСЯ» 4 123 0,000074
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 94 1 244 0,000748
Не враховувались під 
час голосування, у 
зв’язку з визнанням 
бюлетенів недійсними

1 30 0,000018

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Достроково припинити повноваження (відкликати із займаних посад) 

голови та членів Наглядової ради АСК «Укррічфлот», які обрані згідно рі-
шення загальних зборів акціонерів від 28.04.2014 року:

- Головка Сергія Анатолійовича;
- Маркова Максима Олександровича;
- Князевої Марини Олександрівни;
- Ковалишина Сергія Івановича;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»
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- Кузнецова Григорія Васильовича;
- Малиніна Максима Юрійовича;
- Матвійчука Сергія Анатолійовича.
З сьомого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь у 
голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 29 166 228 096 99,9792232338
«ПРОТИ» 8 17 095 0,0102819250
«УТРИМАЛОСЯ» 10 14 449 0,0086904671
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 96 2 835 0,00170513
Не враховувались 
під час голосування, 
у зв’язку з визнанням 
бюлетенів недійсни-
ми

1 165 0,00009924

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, пов’язані зі зміною 

кворуму загальних зборів акціонерів та іншими редакційними змінами, шля-
хом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Судноплав-
на компанія «Укррічфлот» у новій редакції.

3. Надати повноваження та доручити підписати Статут Компанії Голові 
загальних зборів акціонерів Барановській Марії Іванівні (податковий номер 
ХХХХХХХХХХ) та акціонеру Головку Сергію Анатолійовичу (податковий но-
мер ХХХХХХХХХХ). 

4. Уповноважити виконавчий орган Компанії здійснити всі необхідні дії (з 
правом видачі довіреностей) для державної реєстрації Статуту Компанії у 
новій редакції в органах державної реєстрації та внесення відповідних змін 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців.

З восьмого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

№ 
з/п

ПІБ Кількість набраних 
голосів

1 Головко Сергій Анатолійович 221 441 874 
2 Ковалишин Сергій Іванович 157 020 920
3 Марков Максим Олександрович 157 020 570
4 Князева Марина Олександрівна 157 020 351
5 Кузнецов Григорій Васильович 157 020 351 
6 Сарапулова Олена Євгенівна 157 114 003 
7 Матвійчук Сергій Анатолійович 157 030 343
8 «Пенеліако Лімітед» (Peneliaco Limited) 650

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1.Обрати членами Наглядової ради:
- Головка Сергія Анатолійовича;
- Ковалишина Сергія Івановича;
- Маркова Максима Олександровича;
- Князеву Марину Олександрівну;
- Кузнецова Григорія Васильовича;
- Сарапулову Олену Євгенівну;
- Матвійчука Сергія Анатолійовича.
З дев’ятого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь 
у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 21 166 225 066 99,977401
«ПРОТИ» 15 31 869 0,019168
«УТРИМАЛОСЯ» 7 1 534 0,000923
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 101 4 171 0,002509
Не враховувались під 
час голосування, у 
зв’язку з визнанням 
бюлетенів недійсними

0 0 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Затвердити умови трудового договору, який укладатиметься з головою 

наглядової ради — фізичною особою (викладені у проекті трудового догово-
ру (контракту), Додаток №3 до протоколу Зборів акціонерів), у зв'язку з чим:

а) встановити, що посада голови наглядової ради Компанії входить до 
штатного розпису Компанії.

б) затвердити максимальний розмір коштів, які можуть бути витрачені на 
утримання та забезпечення діяльності наглядової ради, апарату наглядової 
ради, оплату праці голови наглядової ради Компанії на рівні, затверджено-
му черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2011 року. 

в) делегувати голові наглядової ради повноваження по визначенню на-
прямків використання коштів, виділених на утримання та забезпечення ді-
яльності наглядової ради Компанії, апарату наглядової ради Компанії, 
оплату праці голови наглядової ради Компанії.

г) делегувати генеральному директору Компанії повноваження по випла-
ті коштів, за напрямами, визначеними наглядовою радою.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із 
членами наглядової ради — фізичними особами (викладені у проекті 
цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, 
Додаток №4), у зв’язку з чим встановити, що:

- члени наглядової ради — фізичні особи діють на підставі цивільно-
правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії;

- розмір винагороди, яка виплачується Компанією члену наглядової ради 
становить 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок) на місяць.

3. Доручити генеральному директору підписати трудовий договір (контр-
акт) із головою наглядової ради та цивільно-правові договори із членами 
наглядової ради Компанії.

З десятого питання порядку денного:
Голосували (підсумки голосування):

Кількість 
учасників 
Зборів, що 

беруть участь 
у голосуванні

Кількість 
голосів

Процентне (%) 
вираження від 

кількості голосів 
учасників Зборів

«ЗА» 23 166 228 256 99,979319
«ПРОТИ» 13 30 376 0,018270
«УТРИМАЛОСЯ» 3 1 414 0,000850
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 105 2 594 0,001560
Не враховувались під 
час голосування, у 
зв’язку з визнанням 
бюлетенів недійсними

0 0 0

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1. Обрати головою наглядової ради Головка Сергія Анатолійовича. 
З повагою,
генеральний директор  Д.О. Москаленко

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 місто Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 402059, (0412) 402040
5. Електронна поштова адреса: kanc@co.ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» вiд 
29.04.2015 року (Протокол №1 вiд 29.04.2015 року) обрано Головою 
Ревiзiйної комiсiї Антонову Наталiю Анатолiївну строком на 3 (три) роки 
вiдповiдно до Статуту ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Частка статутного 
капіталу емітента, якою володіє — 0,000002%. Протягом останніх п'яти ро-
ків обіймала посаду головного бухгалтера департаменту бухгалтерського 
обліку ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна». Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись 
ст.  37 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про захист персональ-
них даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. 

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

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

2. Голова Правління  Левицький А.В.
30.04.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

 Публічне акціонерне товариство 
«Лантманнен Акса» 

 Код ЄДРПОУ 00378537
 Місцезнаходження: Київська область, м.Бориспіль,  
вул.Привокзальна,3, 08300,  телефон 044 451 63 74

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Член Наглядової ради акціонер - юридична особа Лантманнен Вар-

гарда Кварн АБ («Lantmannen Vargarda Kvarn» AB), резидент Швеції 
(ідентифікаційний код 556001-3178), відкликаний (звільнений) 
29.04.2015. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 99,9897% 
голосуючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 
- 20947653,15 грн. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, 
протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного загальних збо-
рів акціонерів. Займав посаду 12 років. 

Посадова особа член Наглядової ради Оле Соммерстад, резидента 
Норвегії, відкликаний (звільнений) 29.04.2015. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі - 0 грн. Рішення прийнято Загальними зборами акці-
онерів, протокол № 22 від 22.04.2015 р. згідно порядку денного загаль-
них зборів акціонерів. Займав посаду більше 5 років. 

Посадова особа член Наглядової ради Міхаель Сігсфорс, резидент 
Швеції, відкликаний (звільнений) 29.04.2015. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі - 0 грн. Рішення прийнято Загальними зборами акці-
онерів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного загаль-
них зборів акціонерів. Займав посаду 10 років. Займав посаду більше 
5 років. 

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Шумило Світлана Анатолі-
ївна, резидент України, відкликана (звільнена) 29.04.2015. Згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 0 грн. Рішення прийнято Загальними 
зборами акціонерів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку 
денного загальних зборів акціонерів. Займала посаду 3 роки. Більше 
ніж 5 років займала посаду економіста ПАТ «Лантманнен Акса».

Посадова особа член Ревізійної комісії Куркчі Вікторія Костянтинів-
на, резидент України, відкликана (звільнена) 29.04.2015. Згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 0 грн. Рішення прийнято Загальними 
зборами акціонерів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку 
денного загальних зборів акціонерів. Займала посаду 3 рік. Більше ніж 
5 років займала посаду Начальника відділу планування ПАТ «Лантман-
нен Акса».

Посадова особа член Ревізійної комісії Яцина Оксана Іванівна, ре-
зидент України відкликана (звільнена) 29.04.2015. Згоди фізичної осо-
би на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі - 0 грн. Рішення прийнято Загальними зборами 
акціонерів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного за-
гальних зборів акціонерів. Займала посаду 3 рік. Більше ніж 5 років за-
ймала посаду Начальника відділу маркетингу ПАТ «Лантманнен 
Акса».

До Наглядової ради обрано акціонера - юридичну особу Лантман-
нен Варгарда Кварн АБ («Lantmannen Vargarda Kvarn» AB), резидент 
Швеції (ідентифікаційний код 556001-3178), обраний (призначений) 
29.04.2015 на ту саму посаду (переобрання). Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 99,9897% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 20947653,15 грн. Призначено строком 
на 3 роки. Займав посаду 12 років. Юридична особа «Lantmannen 
Vargarda Kvarn» AB діятиме у Наглядовій раді через своїх представни-
ків, які будуть представляти його інтереси на підставі відповідно оформ-
леної довіреності або без довіреності згідно реєстраційних (статутних) 
документів компанії. Рішення прийнято Загальними зборами акціоне-
рів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного загальних 
зборів акціонерів. 

Посадова особа член Наглядової ради Стен Крістер Закарі, рези-
дент Швеції, обраний (призначений) 29.04.2015. Згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду 
Президента напрямку Монделіз Європа обіймала ця особа з 2010 р. 
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол № 22 від 
29.04.2015 р. згідно порядку денного загальних зборів акціонерів. 

Посадова особа член Наглядової ради Оле Соммерстад, резидент 
Норвегії, обраний (призначений) 29.04.2015 на ту саму посаду (переоб-
рання). Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0% голосуючих акцій. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0 грн. Призначено 
строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради ПАТ «Лантманнен 
Акса» обіймала ця особа з 15.04.2010 р. Рішення прийнято Загальними 
зборами акціонерів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку 
денного загальних зборів акціонерів. 

Посадова особа член Наглядової ради Міхаель Сігсфорс, резидент 
Швеції, обраний (призначений) 29.04.2015 на ту саму посаду (переоб-
рання). Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0% голосуючих акцій. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 0 грн. Призначено 
строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради ПАТ «Лантманнен 
Акса» обіймала ця особа з 15.04.2010 р. Рішення прийнято Загальними 
зборами акціонерів, протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку 
денного загальних зборів акціонерів. 

Посадова особа член Наглядової ради Дік Ріттердаль, резидент 
Швеції, обраний (призначений) 29.04.2015. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у статутному капі-
талі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду чле-
на Наглядової ради Лантманнен Крафт АБ Швеція обіймала ця особа з 
2010 р. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол 
№ 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного загальних зборів акціо-
нерів.

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Шумило Світлана Анатолі-
ївна, резидент України, обрана (призначена) 29.04.2015 на ту саму по-
саду (переобрання). Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 0% голо-
суючих акцій. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі -  
0 грн. Призначено строком на 5 років. Посаду економіста  
ПАТ «Лантманнен Акса» обіймала ця особа з 21.07.2009 р. Рішення 
прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол № 22 від 
29.04.2015  р. згідно порядку денного загальних зборів акціонерів. 

Посадова особа член Ревізійної комісії Пінчук Оксана Володимирів-
на, резидент України, обрана (призначена) 29.04.2015. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 0 грн. Призначено строком на 5 роки. 
Посаду Бухгалтера ПАТ «Лантманнен Акса» обіймала ця особа з 2006 
року. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол 
№  22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного загальних зборів акціо-
нерів. 

Посадова особа член Ревізійної комісії Тарасенко Ірина Анатоліїв-
на, резидент України, обрана (призначена) 29.04.2015. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0% голосуючих акцій. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі - 0 грн. Призначено строком на 5 роки. 
Посаду Старшого бухгалтера ПАТ «Лантманнен Акса» обіймала ця 
особа з 2006 року. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, 
протокол № 22 від 29.04.2015 р. згідно порядку денного загальних збо-
рів акціонерів.

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

З повагою, 
Генеральний директор  І.І. Червак

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАНТМАННЕН АКСА»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 14.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОДА-СЕРВІС» повідомляє 

Вас, що 11 червня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна,  
м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня 
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 11 червня 2015 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ 
«МОДА-СЕРВІС».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 05 червня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть-
ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 червня 2015 
року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.30 год. до 17.00 год. (обідня 
перерва з 13.00 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, буд. 14, приймальня ПрАТ «МОДА-СЕРВІС». Відпові-
дальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Святченко Сергій 
Олександрович — Голова Правління ПрАТ «МОДА-СЕРВІС».

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

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

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

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

3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» про результати 
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» про ре-
зультати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 

6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» за 
2014 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішен-
ня про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» на 
2015 рік.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції.

10. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність орга-
нів управління та контролю Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС» (тис. грн.) 

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 3 875,3 2 872,0
Основні засоби 855,1 958,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3,1 1,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1 588,2 428,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 90,6 173,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -270,5 -3 112,6
Власний капітал 2 125,5 -716,6
Статутний капітал 863,6 863,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 749,8 3 588,6
Чистий прибуток (збиток) 2 858,5 -1 899,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 164 501 164 501
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 31

Телефон для довідок: (056) 745-22-72
ПрАТ «МОДА-СЕРВІС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОДА-СЕРВІС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕ-

ТАЛОКОНСТРУКЦІЙ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  00860174
3. Місцезнаходження емітента  64600, Харківська обл., 
 м. Лозова, вул. Чехова, буд. 61
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (05745) 2-36-31 
5. Електронна поштова адреса емітента  lzmk@ucap.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка  www.lzmk.dp.ua
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу IІI.  Рішення про зміну складу 
 посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛЗМК» від 

29.04.2015 року, відповідно до норм чинного законодавства та Стату-
ту, достроково припинені повноваження (звільнено) наступних поса-
дових осіб:

- звiльненно з посади Голови наглядової ради Жукова Григорій Вікторо-
вича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), за 
угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2013 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має. 

- звiльненно з посади члена наглядової ради Бiлiчук Анатолiя Микола-
йовича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), 
за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2013 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має. 

- звiльненно з посади члена наглядової ради Товариство з обмеженою 
відповідальністю науково-виробнича фірма «Дніпротехсервіс», Код 
ЄДРПОУ 19305558 , за угодою сторін. Посадова особа перебувала на по-
саді з 23.04.2013 року, представник непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. 

- звiльненно з посади Голови ревізійної комісії Бондаренко Марину Ві-
кторівну (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), 
за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2013 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
простими іменними акціями Товариства в кількості 1 (0.000001%).

- звiльненно з посади члена ревізійної комісії Фененко Ірину Андріївну 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), за уго-
дою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2013 року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у ста-
тутному капіталі Товариства не має. 

- звiльненно з посади члена ревізійної комісії Каракан Оксану 
Володимирiвну (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), за угодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 
23.04.2013 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. 

- обрано на посаду члена наглядової ради Богаченко Олену Сергіївну 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадо-
ва особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності 
обіймала посаду секретаря, менеджера, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має, володіє простими іменними акціями Това-
риства в кількості 6987674 штук (9.8%).

- обрано на посаду члена наглядової ради Мураховського Ігоря Олек-
сандровича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но). Посадова особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї 
діяльності обіймала посаду водія, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє простими іменними акціями Товариства в 
кількості 6987675 штук (9.8%).

- обрано на посаду члена наглядової ради Лебедєва Князя Анатолійо-
вича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). По-
садова особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяль-
ності безробітний, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 6987193 
штук (9.8%).

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Лощонова Олександра Ві-
кторовича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но). Посадова особа призначена на 5 років, протягом останніх 5 років своєї 
діяльності приватний підприємець, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє простими іменними акціями Товариства в 
кількості 6987675 штук (9.8%).

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Карапетян Ашота (згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа 
призначена на 5 років, протягом останніх 5 років своєї діяльності безробіт-
ний, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, воло-
діє простими іменними акціями Товариства в кількості 6987674 штук 
(9.8%).

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Кочетова Олексія Олексійо-
вича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). По-
садова особа призначена на 5 років, протягом останніх 5 років своєї діяль-
ності безробітний, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 6987674 
штук (9.8%).

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЛЗМК» (протокол від 29.04.2015р.) 
призначено на посаду Голови Наглядової ради Богаченко Олену Сергіївну 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадо-
ва особа призначена на 3 роки

Рішенням ревізійної комісії ПАТ «ЛЗМК» (протокол від 29.04.2015р.) 
призначено на посаду Голови ревізійної комісії Кочетова Олексія Олексійо-
вича (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). По-
садова особа призначена на 5 років

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

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством
Голова правління _________              Смірнов О.Л.

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 29.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ»

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕ-

ТАЛОКОНСТРУКЦІЙ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00860174
3. Місцезнаходження емітента 64600, Харківська обл., м. Лозова, 

вул. Чехова, буд. 61
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (05745) 2-36-31 
5. Електронна поштова адреса емітента lzmk@ucap.dp.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.lzmk.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. 
Відомості про зміну власників акцій, яким алежить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 
ІІ. Текст повідомлення

Згідно даних зведеного облікового реєстру, отриманого ПАТ «ЛЗМК» 
29.04.2015 р., стало відомо про зміну пакетів акцій акціонерів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма 
«Дніпротехсервіс» , код ЄДРПОУ 19305558, місцезнаходження: вул. Сім-
феропольська, буд.21, оф.615, м. Дніпропетровськ, 49005:

- розмір частки до зміни пакета акцій — 13.496%. , розмір частки (пакета 

акцій) акціонера, у тому числі з урахуванням розміру зменшення, стано-
вить 0 %. 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОМЕТАЛУРГ-
МАШ» , код ЄДРПОУ 24618561, місцезнаходження: вул. Сімферопольська, 
буд.21, оф.407, м.Дніпропетровськ, 49005:

- розмір частки до зміни пакета акцій — 22.307%, розмір частки (пакета 
акцій) акціонера, у тому числі з урахуванням розміру зменшення, стано-
вить 0 %. 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАЖМАШ» , код 
ЄДРПОУ '00168076, місцезнаходження: вул.Сухий Острів, буд.3, м.Дніпро-
петровськ, 49000:

- розмір частки до зміни пакета акцій — 24.9%, розмір частки (пакета 
акцій) акціонера, у тому числі з урахуванням розміру зменшення, стано-
вить 0 %. 

-на рахунку власника «фізичної особи» відбулось зменшення, розмір 
частки до зміни пакета акцій 10.203 %, розмір частки (пакета акцій) акціоне-
ра, у тому числі з урахуванням розміру зменшення, становить 0%. 

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

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством
Голова правління ___________        Смірнов О.Л.

М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 29.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ»
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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: Закрите акцiонерне товариство «Пол-

тавакультторг»
2. Код за ЄДРПОУ: 01553095
3. Місцезнаходження: 36034 м.Полтава, вул.Половки,72
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532668444, 0532668444
5. Електронна поштова адреса: kulttorg@astera.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pkt.ho.ua/index-2.html
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-

вноваження Голови правління ЗАТ «Полтавакультторг» Гонтаря Леоніда 
Олексійовича у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій редакції, за-
твердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий виконавчий 
орган, як «Правління», не передбачений. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 29.07.1999р., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі у розмірі 0,099% від загальної кількості ак-
цій.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження Члена правління ЗАТ «Полтавакультторг» Кулик Ліни Володи-
мирівни у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій редакції, затвер-
дженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий виконавчий 
орган, як «Правління», не передбачений. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 29.07.1999р., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі у розмірі 0,127% від загальної кількості ак-
цій.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження Члена правління ЗАТ «Полтавакультторг» Пухай Валентини 
Олександрівни у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій редакції, 
затвердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий виконав-
чий орган, як «Правління», не передбачений. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 28.01.2003р., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження Члена правління ЗАТ «Полтавакультторг» Івченко Володими-
ра Федоровича у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій редакції, 
затвердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий виконав-
чий орган, як «Правління», не передбачений. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 29.07.1999р., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі у розмірі 47,16% від загальної кількості ак-
цій.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження Члена правління ЗАТ «Полтавакультторг» Кириченко Петра 
Йосиповича у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій редакції, за-
твердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий виконавчий 
орган, як «Правління», не передбачений. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 29.07.1999р., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства.

Обрано рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1 від 
28.04.2015р.) Директором Кулик Ліну Володимирівну на безстроковий тер-

мін. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх 5 
років своєї діяльності обіймала посаду Члена правління ЗАТ «Полтава-
культторг». Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не 
має. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,127% від загальної 
кількості акцій.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження Голови ревізійної комісії ЗАТ «Полтавакультторг» Іванової 
Олександри Андріївни у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій ре-
дакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий ви-
конавчий орган, як «Ревізійна комісія», не передбачений. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 
07.04.2000р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,087% від загальної 
кількості акцій.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження члена ревізійної комісії ЗАТ «Полтавакультторг» Кулик Михай-
ла Петровича у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій редакції, 
затвердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий виконав-
чий орган, як «Ревізійна комісія», не передбачений. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді з 
27.02.2002р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,011% від загальної 
кількості акцій.

Припинено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. по-
вноваження члена ревізійної комісії ЗАТ «Полтавакультторг» Дробиша Во-
лодимира Михайловича у зв’язку з тим, що Статутом товариства в новій 
редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів 28.04.2015р. такий 
виконавчий орган, як «Ревізійна комісія», не передбачений. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Посадова особа перебувала на посаді 
з 07.04.2000р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. Ревізо-
ром Кулика Михайла Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Посадова особа призначена на термін 5 років, протягом останніх 5 
років своєї діяльності обіймав посаду члена ревізійної комісії ЗАТ «Полта-
вакультторг», непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не 
має, володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,011% від загальної 
кількості акцій.

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. членом 
Наглядової ради Гонтаря Леоніда Олексійовича. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Посадова особа призначена на термін 5 років, 
протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймав посаду Голови правлін-
ня ЗАТ «Полтавакультторг», непогашеної судимості за корислові та поса-
дові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,099% 
від загальної кількості акцій.

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. членом 
Наглядової ради Зезекало Сергія Володимировича. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Посадова особа призначена на термін 5 ро-
ків, інформації щодо займаної посади протягом останніх 5 років діяльності, 
не надано, непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не 
має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. членом 
Наглядової ради Оніщенка Юрія Леонідовича. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Посадова особа призначена на термін 5 років, про-
тягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду директора ТОВ 
«ГСН», непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має, не 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

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

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

2. Директор  Кулик Л.В.
29.04.2015

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДЕКОРАТИВНI - КУЛЬТУРИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03355413
3. Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, вул. Паровозна
4. Міжміський код, телефон та факс: (0552) 41-56-39 (0552) 41-56-39
5. Електронна поштова адреса: 03355413@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dekkultury.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Рябущенко 
Геннадiй Володимирович припинив повноваження Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 69.1118%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Клiментенко Ган-
на Олександрiвна припинила повноваження Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 13.1018%. Непогашеної судимостi 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕКОРАТИВНI - КУЛЬТУРИ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство «Суднопiдйом»
2. Код за ЄДРПОУ 13681898
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, Борисоглiбська, 

14 
4. Міжміський код, телефон та факс (0-44) 428-8753 (0-44) 428-8753 
5. Електронна поштова адреса sudo@ua.fm 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://sudnopidyom.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Суднопiдйом» (Протокол №1/2015 вiд 

29.04.2015р.) прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: 
-Звiльнено (припинено повноваження) Виконавчого директора 

ПрАТ «Суднопiдйом» Калабу Бориса Миколайовича(Паспорт данi: СО 
№493614, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 
28.11.2000р.).Звiльнення Виконавчого директора Товариства вiдбулося за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 
29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Виконавчого дирек-
тора Товариства з 22.06.2012 р. по 29.04.2015р.

-Звiльнено (припинено повноваження) Голови Наглядової Ради 
ПрАТ «Суднопiдйом» Жолоса Володимира Олександровича (Паспортнi 
данi: СО №953848, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 
06.06.2002р.). Звiльнення Голови Наглядової ради Товариства вiдбулося 
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 
вiд 29.04.2015р.). Дострокове звiльнення, згiдно з поданою заявою. Поса-
дова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадо-
вої особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради Товариства з 
22.04.2013р. по 29.04.2015р.

-Звiльнено (припинено повноваження) члена Наглядової Ради 
ПрАТ «Суднопiдйом» Єрьомiна Миколи Федоровича (Паспортнi данi: СО 
№ 807136, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
13.08.2002р.). Звiльнення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося за 
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 
29.04.2015р.). Дострокове звiльнення, згiдно з поданою заявою. Посадова 
особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства — 0,0901%, розмiр 
пакета акцiй складає 31,50 грн. У посадової особи непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi чле-
на Наглядової ради Товариства з 22.04.2013р. по 29.04.2015р.

-Звiльнено (припинено повноваження) члена Наглядової Ради 
ПрАТ «Суднопiдйом» — юридичну особу — Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Суднопiдйом-Транс» (мiсцезнаходження: 04123, м.Київ, 
вул.Iвана Їжакевича, 21, к.19, код за ЄДРПОУ 35961220). Звiльнення члена 
Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р). Дострокове 
звiльнення, згiдно з поданою заявою. Володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства — 60,58%, розмiр пакета акцiй складає 21 180,60 грн. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 22.04.2013р. по 
29.04.2015р.

-Звiльнено (припинено повноваження) Ревiзора ПрАТ «Суднопiдйом» 
Любарову Тетяну Петрiвну (Паспортнi данi: СН №102904, виданий Москов-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.02.1996р.). Звiльнення Ревiзора 
Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

(Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р). Дострокове звiльнення, згiдно з по-
даною заявою. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Ревiзора Товариства 
з 22.04.2013р. по 29.04.2015р. 

-Призначено (обрано) на посаду Виконавчого директора 
ПрАТ «Суднопiдйом» — Кравченка Iгоря Володимировича (Паспортнi данi: 
ВВ №449662, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 
06.06.1998р. Призначення Виконавчого директора Товариства вiдбулося 
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 1/2015 
вiд 29.04.2015 р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Призначення Виконавчого директора Товариства 
вiдбулося строком на 1 рiк. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала по-
сади: — менеджера з продажу ТОВ «МЕРЕДIАН ЦЕНТР».

-Призначено (обрано) Голову Наглядової ради Терпана Романа Мико-
лайовича (Паспортнi данi: СА №498825, виданий Бердянським РВ УМВС 
України в Запорiзькiй областi,24.06.1997р.). Призначення Голови Наглядо-
вої ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення 
Голови Наглядової ради Товариства вiдбу лося строком на 3 роки. Особа 
протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: — старшого оперуповноваже-
ного карного розшуку ГУ МВС України в м. Києвi.

-Призначено (обрано) члена Наглядової ради Шеметило Євгенiя Петро-
вича (Паспортнi данi: СК № 367221, виданий Українським МВМ Обухiвського 
РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 30.11.1996р.). Призначення члена 
Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова осо-
ба не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призна-
чення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося строком на 3 роки. 
Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступника Генерально-
го директора ПАТ «СЕВАСТОПОЛЬЖИТЛОБУД».

-Призначено (обрано) члена Наглядової ради Кiронда Олександра Ва-
сильовича (Паспортнi данi: СК №871647, Українським МВМ Обухiвського 
РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 30.06.1998р.). Призначення члена 
Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова осо-
ба не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призна-
чення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося строком на 3 роки. 
Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: iнженера системи без-
пеки ТОВ «КОМКОН ГРУП».

-Призначено (обрано) Ревiзора Товариства Мирончук Володимира Пе-
тровича (Паспортнi данi: СН №621396, виданий Мiнським РУГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi, 04.11.1997р.). Призначення Ревiзора Товариства вiдбулося 
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 
вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Призначення Ревiзора Товариства вiдбулося 
строком на 3 роки. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: — 
Фiзична особа пiдприємець Мирончук Володимир Петрович — з 
2010  року  — по теперiшнiй час.

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 Кравченко Iгор Володимирович
Виконавчий директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПIДЙОМ»

за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято загаль-
ними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р., про обрання Головою Наглядової 
ради — Наглядовою радою 30.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. Рябущенко Геннадiй 
Володимирович обрана на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 69.1118%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: МВС України, мiлiцiонер. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1617770 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р. Обрання посадової особи вико-

нано на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. Клiментенко 
Ганна Олександрiвна обрана на посаду Голова Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 13.1018%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ТОВ «Мiраж Тайфун Юг», продавець-консультант. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 306688 акцiй. 

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

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

Директор  Дрейман Надiя Лазарiвна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "СУМСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00375160
3. Місцезнаходження 42350, с. Бездрик, 

вул. Зарiчна ,буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 700-459 (0542) 700-458

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

http://olivija.ua/

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщен-
ня цінних паперів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків статутного 
капіталу

II. Текст повідомлення
30 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів 

ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» прийнято рішення про приват-
не розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капі-
талу. 

Планується здійснити приватне розміщення 40 000 000 простих імен-
них акцій ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» на загальну суму 
10 000 000 грн. 00 коп. 

Статутний капітал ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» збіль-
шується на 10 000 000 грн. шляхом додаткового випуску акцій існуючої 
номінальної вартості. Номінальна вартість акцій, що розміщуються скла-
дає 0 грн. 25 коп., ціна розміщення становить 0 грн. 25 коп. за акцію та 
дорівнює ринковій вартості акцій, що визначена відповідно до вимог ст. 8 
Закону України «Про акціонерні товариства», законодавства про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і затверджена 
Наглядовою радою ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ». 

В Товариства немає відомостей щодо можливості зміни власника 
значного пакета акцій емітента або збільшення частки у статутному ка-
піталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсо-
тків акцій

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розмі-
щуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, 
до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення 
становить 2212 %.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, перед-
бачені законодавством України та Статутом ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ».

Спосіб оплати цінних паперів — грошовими коштами у нацiональнiй 
валютi України. Здійснення оплати активами, іншими, ніж грошові кошти, 
не передбачено.

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих 
коштів — поповнення обігових коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОД-
ТОВАРІВ» з метою придбання сировини та основних засобів.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що при-
йняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цін-
них паперів емітента, якими вони володіють:рішення про приватне роз-
міщення акцій прийнято річними Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Можливість конвертації цінних паперів не передбачена. 
Iншої суттєвої інформації 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 Манжелей Юлiя Русланiвна

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.04.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРIВ”

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кагар-
лицьке» (далі — Товариство, місцезнаходження: 09200, Київська об-
ласть, м. Кагарлик, вул. 9 Січня, 29, код ЄДРПОУ 00385905)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться «09» червня 2015 року о 12:00 
годині за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Воров-
ського, 16, актовий зал ПАТ «Кагарлицький цукровий завод».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 24-та година 03.06.2015 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання 

членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом при-

ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.

4. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства.
5. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються по-

вноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення догово-

рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими влас-

никами у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-

дження результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення 
про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації 
ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опу-

блікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні 
НКЦПФР.

6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким нада-
ються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують:

- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання 
простих іменних акцій додаткової емісії;

- укладення договорів з першими власниками у процесі приватно-
го розміщення акцій;

- здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізу-
ють право вимагати здійснення викупу належних їм акцій.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загаль-
них зборів акціонерів «09» червня 2015 року з 11:15 до 11:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів по-
трібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право 
участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодав-
ства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право 
ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-
йомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається від дати публікації даного 
повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 
понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: 09200, Київська 
область, м. Кагарлик, вул. 9 Січня, 29, приймальня, за заявою на ім'я 
керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайом-
лення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 
11:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документа-
ми  — Лісова Тетяна Михайлівна. Додаткову інформацію можливо 
отримати за телефоном: (04573) 5-46-82. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАГАРЛИЦЬКЕ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОБУХIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00857284
3. Місцезнаходження: 08701, м. Обухiв, м-н Петровський, 26; 4. Міжмісь-

кий код, телефон та факс: (04572) 6-93-80 (04572) 6-93-80; 5. Електронна 
поштова адреса: Obuhivske@spp.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://obuhivske.pat.ua

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

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Бондарчук 
Юрiй Вiкторович припинив повноваження Голови Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Гаражанов Ва-
лентин Володимирович припинив повноваження Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Селюченко 
Юрiй Васильович припинив повноваження Члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Страхар Олег 
Володимирович припинив повноваження Члена Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 30.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Устименко 
Дмитро Олександрович припинив повноваження Члена Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято загаль-

ними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р., про обрання Головою Наглядової 
ради — Наглядовою радою 30.04.2015 р. Обрання посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення загальних зборiв та наглядової ради. Бондарчук Юрiй 
Вiкторович обраний на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», 
директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Гаражанов Валентин Володи-
мирович обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», 
директор з питань регiонального розвитку; ТОВ «СПП-АГРО», директор. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р. Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Селюченко Юрiй Васильович 
обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», менеджер; 
ПАТ «Василькiвхлiбопродукт», генеральний директор. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р. Обрання посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Страхар Олег Володимирович 
обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ «Рокитнянський цукровий завод», 
в.о. голови правлiння, ПАТ «Рокитнянський цукровий завод», генеральний 
директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради прийнято за-
гальними зборами акцiонерiв 30.04.2015 р. Обрання посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення загальних зборiв. Устименко Дмитро Олександро-
вич обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Обухiвське», економiст, головний 
економiст. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис

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

Голова правління  Наковалов Iгор Петрович

Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ» (код — 
03327227) повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуть-
ся 09 червня 2015 р. за адресою: 82634, Львівська обл., Сколівський  р-н, 
с. Гребенів, вул. Шевченка, 44.

Початок зборів — 17.00 год., реєстрація акціонерів та їх представни-
ків  — з 16.30 год. до 16.55 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде 
складено станом на 03 червня 2015 року. Ознайомитися з матеріалами, які 
стосуються Загальних зборів акціонери можуть за адресою: 82634, Львів-
ська обл., Сколівський р-н, с. Гребенів, вул. Шевченка, 44, з 9-00 год. по 
11-00 год. Довідки за телефоном: (03251) 3-72-48.

Порядок денний:
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 

2010-2014 рр.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010-2014 рр. 
3. Звіт Ревізійної комісії за 2010-2014 рр.
4. Прийняття рішення за наслідками звітів органів управління Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010-2014 рр. 
6. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного 

товариства «Сколівське кар’єроуправління» на Публічне акціонерне това-
риство «Сколівське кар’єроуправління».

9. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції з метою приведення діяльності акціонерного товари-
ства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»».

10. Обрання Голови та членів правління Товариства.

11.Обрання Голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього активів 1736,6 1768,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 384,5 526,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,3 2,3
Сумарна дебіторська заборгованість 268,4 263,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 0,5
Власний капітал 592,1 592,1
Статутний капітал 118,2 118,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -916,3 -915,2
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1503,4 1405,1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) - -
Скорегований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 472,6 472,6
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Голова Правління  Павелець О.Я.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОТІС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14357579
3. Місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, вул.Чистяківська, 32
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)4908500, (044)4908501
5. Електронна поштова адреса емітента: Svitlana.Nyshchenko@otis.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.otis.com
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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
28.04.2015 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТІС» (Протокол загальних зборів акціонерів 
№10 від 28.04.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Ревізора Рейнальда Ґонґґріпа з 
28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: з 29.04.2013р. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Вардана Авакяна 
з 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 28.04.2015 року. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Пола Саменго-
Тернера з 28.04.2015 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 
28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 1 рік. Згоду на розкриття паспортних даних особа не на-
давала.

- обрано Ревізором Катаріну Крачінову. Обрання посадової особи ви-
конано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 від 
28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:  
5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фі-

нансовий директор Східноєвропейського регіону (СЕР: Росія, Україна та 
країни СНД). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

- обрано членом Наглядової ради Тобіаса Ентзіана. Обрання посадо-
вої особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 
від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: Директор з юридичних питань Будівельних та Інженерних систем Цен-
тральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних да-
них особа не надавала. 

- обрано членом Наглядової ради Александра Резника. Обрання по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів 
№10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не воло-
діє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який об-
рано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Старший фінансовий директор Будівельних та Інженерних систем 
Центральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних 
даних особа не надавала. 

- обрано членом Наглядової ради Матті Куівалайнена. Обрання поса-
дової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів 
№10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не воло-
діє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Президент Будівельних та Інженерних систем Центральної та Східної Євро-
пи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. 

- обрано членом Наглядової ради Хартмута Конраді. Обрання посадо-
вої особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів №10 
від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: Директор з людських ресурсів Будівельних та Інженерних систем Цен-
тральної та Східної Європи (Регіон 4). Згоду на розкриття паспортних да-
них особа не надавала. 

- обрано членом Наглядової ради Михайла Пономаренка. Обрання 
посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціоне-
рів №10 від 28.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Генеральний директор ПрАТ «ОТІС» Згоду на розкриття пас-
портних даних особа не надавала. 

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

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

2. Генеральний директор  М.Р. Файзуллін
29.04.2015 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТІС»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ІТТ-
Плаза»

2. Код за ЄДРПОУ: 21633867
3. Місцезнаходження: 03150, Київ, Фізкультури, 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-14-47, 287-04-10
5. Електронна поштова адреса: itt-plaza@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.itt-plaza.com
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом — 

Товариство) від 28.04.2015р. (протокол № 1/2015 від 28.04.2015) було при-
йняте рішення про звільненя з посади Голови Наглядової ради Приватне 
акцiонерне товариство iнвестицiйну компанiю «IТТ-iнвест» 
(мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 
23517763), в особi представника — Маркарової Оксани Сергiївни (паспорт: 
серiї СН № 247493, виданий Залiзничним РУГУ МВС України в м. Києвi 
21.06.1996 р.). Частка ПрАТ IК «IТТ-iнвест» у статутному капiталi ПАТ «IТТ-
Плаза» становить 1000 штук простих iменних акцiй, що складає 0,000254 
%, представник Маркарова О.С. часткою у статутному капiталi Товариства 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової Ради Това-
риства ПАТ «IТТ-Плаза» три роки.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» (далі за текстом — 
Товариство) від 28.04.2015р. (протокол № 1/2015 від 28.04.2015) було при-
йняте рішення про призначення на посаду Голови Наглядової Ради Това-
риства Товариство з обмеженою відповідальністю «Творча архітектурна 
майстерня «Архітекта» (мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Фiзкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 35570327), в особi представника — 
Логінова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий 
Святошинським РВ ГУ ДМВС України в місті Києві 10.01.2013 р.), що дiє вiд 
iменi акцiонера Товариства у вiдповiдностi до вимог чинного законодав-
ства. Частка посадової особи ТОВ «ТАМ «Архітекта» у статутному капiталi 
ПАТ «IТТ-Плаза» становить 189774843 штук простих iменних акцiй, що 
складає 48,28267%, представник — Логінов М.М. часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа призначена строком до 
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймав 
представник посадової особи протягом своєї дiяльностi: директор з інвес-
тування в нерухомість ПрАТ IК «IТТ-iнвест». Представник непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Генеральний директор  Зелінський Едуард Францович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІТТ-ПЛАЗА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №83, 5 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

50

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Гранiт»

2. Код за ЄДРПОУ: 14243982
3. Місцезнаходження: 17500, мiсто Прилуки, Iндустрiальна, буд.6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0463750551 
5. Електронна поштова адреса: sigma@tim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14243982.wix.com/granit
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-

кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015 року) прийнято рiшення про припинення повноважень тимчасово ви-
конуючого обов»язки директора Харченка Володимира Миколайовича 
(паспорт серiї НК №573581 виданий Прилуцьким МВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 23 грудня 1998 року), у зв»язку iз закiнченням строку 
повноважень тимчасово виконуючого обов»язки директора. Особа пере-
бувала на данiй посадi 1 мiсяць з 28 квiтня 2015 року. Особа володiє 
531  акцiєю на суму 132,75 грн., що становить 1,0017 % статутного капiталу 
Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015  року) прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора това-
риства Гриценка Володимира Iвановича (паспорт серiї НК №982623 вида-
ний Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 26 лютого 2002 
року), у зв»язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства. 
Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Особа володiє 313 акцiями на 
суму 78,25 грн., що становить 0,5905% статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015  року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Новiкової Лариси Iванiвни (паспорт серiї НК №182088 виданий 
Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 03 жовтня 1996  року), 
у зв»язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Особа володiє 
342  акцiями на суму 85,50 грн., що становить 0,6452% статутного капiталу 
Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015  року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Козика Олександра Дмитровича (паспорт серiї НМ №253597 
виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 12 липня 
2006 року) у зв»язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Особа володiє 
17645 акцiями на суму 4411,25 грн., що становить 33,2874% статутного 
капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової 
ради Мельник Лариси Володимирiвни (паспорт серiї НК №440203 виданий 
Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 03 лютого 1998 року), 
у зв»язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Особа володiє 63 акцiями 
на суму 15,75 грн., що становить 0,1188 % статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015  року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Нагля-
дової ради — юридичної особи ПП «Прилукимiськбуд» (ЄДРПОУ 34549273) 
в особi представника — директора Сергiєнка Володимира Миколайовича 
(паспорт серiї НК №890517 виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 12 сiчня 2001 року), у зв»язку iз закiнченням строку 
повноважень Голови Наглядової ради Товариства. Особа перебувала на 
данiй посадi 3 роки. Особа володiє 22057 акцiєю на суму 5514,25 грн., що 
становить 41,6107% статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової 
ради Мельника Iгоря Олексiйовича (паспорт серiї НК №440202 виданий 

Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 03 лютого 1998 року), 
у зв»язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Особа володiє 
138  акцiями на суму 34,50 грн., що становить 0,2603% статутного капiталу 
Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015  року) прийнято рiшення про обрання Директором Товариства Хар-
ченка Володимира Миколайовича (паспорт серiї НК №573381 виданий 
Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 23 грудня 1998 року) 
термiном на 3 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти 
рокiв: ВАТ «Гранiт» — голова правлiння, ПрАТ «Гранiт» — директор. Особа 
володiє 531 акцiєю на суму 132,75 грн., що становить 1,0018% статутного 
капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про обрання Ревiзором товариства Гриценка Воло-
димира Iвановича (паспорт серiї НК №982623 виданий Прилуцьким МВ 
УМВС України в Чернiгiвськiй областi 26 лютого 2002 року) термiном на 
3  роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти рокiв: 
ПрАТ  «Гранiт» — начальник виробництва. Особа володiє 313 акцiєю на 
суму 78,25 грн., що становить 0,5905% статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Новiкову Ла-
рису Iванiвну (паспорт серiї НК №182088 виданий Прилуцьким МВ УМВС 
України в Чернiгiвськiй областi 03 жовтня 1996 року) термiном на 3 роки. 
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти рокiв: Туристична 
агенцiя ТОВ «Оптима»- заступник директора. Особа володiє 342 акцiєю на 
суму 85,50 грн., що становить 0,6452 % статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 2015 
року) та рiшенням Нагядової ради товариства протокол №3 вiд 29 квiтня 
2015 року прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Козика 
Олександра Дмитровича (паспорт серiї НМ №253597 виданий Прилуцьким 
МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 12 липня 2006 року) термiном на 
3 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти рокiв: 
ТОВ  «Оптима» — комерцiйний директор. Особа володiє 17645 акцiєю на 
суму 4411,25 грн., що становить 33,2874% статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Мельник Ла-
риси Володимирiвни (паспорт серiї НК №440203 виданий Прилуцьким МВ 
УМВС України в Чернiгiвськiй областi 03 лютого 1998 року) термiном на 
3  роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти рокiв: 
ПрАТ»Гранiт» — технолог. Особа володiє 63 акцiєю на суму 15,75 грн., що 
становить 0,1188% статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015  року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Мель-
ника Iгоря Олексiйовича (паспорт серiї НК №440202 виданий Прилуцьким 
МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 03 лютого 1998 року) термiном на 
3 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти рокiв: 
ПрАТ  «Гранiт» — охоронець. Особа володiє 138 акцiєю на суму 34,50 грн., 
що становить 0,2603% статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (прото-
кол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №7 вiд 29 квiтня 
2015 року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради — юри-
дичну особу ПП «Прилукимiськбуд» (ЄДРПОУ 34549273) в особi представ-
ника — директора Сергiєнка Володимира Миколайовича (паспорт серiї НК 
№890517 виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 
12 сiчня 2001 року) термiном на 3 роки. Посади, якi представник особи 
обiймав протягом останнiх п»яти рокiв: ТОВ «Прилуки-Гарантбуд» — 
iнженер — конструктор, ПП «Прилукимiськбуд» — директор. Особа володiє 
22057 акцiєю на суму 5514,25 грн., що становить 41,6107% статутного 
капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

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

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

Директор Харченко Володимир Миколайович,         30.04.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНIТ»
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1. ПРАТ АВТОРЕМБУД 18
2. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 26
3. ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ 19
4. ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ 23
5. ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ 23
6. ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ 23
7. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 34
8. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237 29
9. ПАТ ВІННИЦЯАВТОСПЕЦОБЛАДНАННЯ 35

10. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 42
11. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 42
12. ПРАТ ГРАНІТ 50
13. ПРАТ ДЕКОРАТИВНІ – КУЛЬТУРИ 45
14. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 19
15. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 38
16. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 33
17.  ЗНПІФ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ 28
18. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 49
19. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 47
20. ПАТ КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА 32
21. АТ КБ СОЮЗ 21
22. ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» 20
23. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 29
24. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ 32
25. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 22
26. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 27
27. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 30
28. ПАТ ЛАТМАННЕН АКСА 39
29. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 19
30. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 44
31. ПАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 44
32. ПАТ ЛУГА 28
33. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13543 35
34. ПАТ МИКОЛАЇВБУДТРАНС 34
35. ПРАТ МОДА-СЕРВІС 43
36. ПРАТ МТС УКРАЇНА 25
37. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 41
38. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 26
39. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 40
40. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 48
41. ПРАТ ОТІС 49
42. ПРАТ ПВК КРЕМІНЬ 22
43. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 24
44. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 24
45. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 24
46. ПАТ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ 25
47. ЗАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 22
48. ЗАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 45
49. ПРАТ ПОЛЬОТ 33
50. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ 30
51. ВАТ СКОЛІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 48
52. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ФІНАНСИ ТА 

КРЕДИТ»
31

53. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС - ЖИТТЯ» 36
54. ПРАТ СУДНОПІДЙОМ 46
55. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 37
56. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 47
57. ТОВ ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ 19
58. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГ» 34
59. ПРАТ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ 27
60. ПАТ УКРСОЦБАНК 20
61. ПАТ УКРСОЦБАНК 21
62. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 27
63. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ» 43
64. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 31
65. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 34
66. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 25
67. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 30

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15078
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
30.04.2015 р. 
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Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 3383710
 (067) 9006948
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