
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
11.08.2015  м. Київ  № 65/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова Комісії Хромаєв Тимур 
Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 2015 
року № 483 «Про надання повноважень», відповідно до 
Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№  2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, поданої

ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»
код за ЄДРПОУ 30373906
місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв. 9
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які мо-

жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів, та документів, згідно з підпунктом 
«в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у зв’язку із зміною 
терміну чинності свідоцтва про внесення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською пала-
тою України № 2091 від 26 січня 2001 року, чинного до  
30 липня 2015 року та продовженого до 30 липня 2020 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» 

(код за ЄДРПОУ 30373906) до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії ____________  Т. Хромаєв
 (підпис)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
11.08.2015  м. Київ  № 66/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова Комісії Хромаєв Тимур 
Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 
2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповід-
но до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами), на підставі зая-
ви, поданої

ТОВ «АФ «РСМ АПіК»
код за ЄДРПОУ 21500646
місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрків-

ська, 47
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, та документів, згідно з 
підпунктом «в» пункту 1 розділу V Порядку, а саме у 
зв’язку із зміною терміну чинності свідоцтва про внесен-
ня до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України № 0084 від 26 січня 2001 
року, чинного до 30 липня 2015 року та продовженого до 
30 липня 2020 року,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести зміни стосовно ТОВ «АФ «РСМ АПіК» (код за 

ЄДРПОУ 21500646) до реєстру аудиторських фірм, які 
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РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ
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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»
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можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

Голова Комісії ____________  Т. Хромаєв
 (підпис)

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВиНи НКцПфР

НКцПфР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 №2484, та на підставі п. 8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ТОВ «Славгород-Агро», місцезнахо-
дження: 47404, Дніпропетровська обл., смт. Славгород, 
вул.. Травнева, 1, код за ЄДРПОУ: 31824780, на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетворенням ак-
ціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ЗАТ «Славгород-Агро» (код за ЄДРПОУ: 31824780), 
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Славгород-
Агро» від 15.04.2003 року №21/04/1/03, видане Дніпропе-
тровським територіальним управлінням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження №76-Кф-С-А від 11 серпня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 №2484, та на підставі п. 8 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із змінами 
та доповненнями, відповідно до повідомлення державного 
реєстратора про проведення спрощеної процедури дер-
жавної реєстрації припинення юридичної особи ВАТ «Авто-
транссервіс» шляхом ліквідації (код за ЄДРПОУ: 01034834) 
від 14.07.2015 року №03.03-09/789, що отримано від Дер-
жавного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців реєстраційної служби Вознесенського міськра-
йонного управління юстиції Миколаївської області, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Автотранссер-
віс» (код за ЄДРПОУ: 01034834), свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Автотранссервіс» від 18.05.1999 року 
№152/14/1/99, видане Миколаївським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано — розпорядження №77-Кф-С-А 
від 12 серпня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 

№2484, та на підставі п. 8 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповнення-
ми, відповідно до повідомлення державного реєстратора 
про проведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення юридичної особи ВАТ «Куйбишевське автотран-
спортне підприємство 12341» шляхом її ліквідації (код за 
ЄДРПОУ: 22160098) від 24.07.2015 року №2-39/224, що 
отримано від Державного реєстратора юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Куйбишев-
ського районного управління юстиції Запорізької області, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ  «Куйбишевське 
автотранспортне підприємство 12341» (код за ЄДРПОУ: 
22160098), свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ  «Куй-
бишевське автотранспортне підприємство 12341» від 
20.09.1999 року №275/08/1/99, видане Запорізьким  
територіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№78-Кф-С-А від 13 серпня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих Харківським районним центром за-
йнятості щодо ЗАТ «Антекс» (код за ЄДРПОУ: 31908996, 
місцезнаходження: 62403, Харківська обл., смт. Бабаї, 
вул. Карла Маркса, 71) на зупинення обігу акцій у зв`язку 
з ліквідацією, зупинено обіг акцій ЗАТ «Антекс» — роз-
порядження № 67-Кф-З від 13 серпня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 
№2484, на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповнення-
ми, відповідно до документів наданих ліквідатором ВАТ «Ак-
ціонерна компанія «Свема» (код за ЄДРПОУ: 05761318, 
місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Га-
гаріна, 1, на зупинення обігу акцій у зв`язку з ліквідацією, зу-
пинено обіг акцій ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» — 
розпорядження №66-Кф-З від 13 серпня 2015 року.

13.08.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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До уваги акціонерів!

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«ДЗЕРКАЛьНий ЗАВОД»

код за ЄДРПОУ 19050012, місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами: 65021 м. Одеса вул. Градоначальницька, б.27 повідомляє 
про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 
«25» вересня 2015 року о 14:00 за місцезнаходженням товариства: 
65021 м. Одеса, вул. Градоначальницька, б.27 (приміщення адмінбу-
дівлі, актова зала)

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1) Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її 

пов новажень.
2) Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту збо-

рів.
3) Розгляд звіту правління про результати діяльності товариства за 

2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4) Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 

2014 рік.
5) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6) Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності товариства 

за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

7) Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2014 рік.
8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
9) Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання 

членів наглядової ради.
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами наглядової ради.

11) Прийняття рішення щодо відчуження основних засобів товари-
ства.

12) Прийняття рішення щодо відчуження контрольного пакета акцій 
товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться «25» вересня 2015 року з 
13:00 до 13:45 за місцем проведення зборів товариства. Реєстрація учас-
ників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складеному станом на «21» вересня 
2015 року за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для пред-
ставників акціонерів – також довіреність, оформлена відповідно до зако-
нодавства).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-
рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за адресою: 
65021 м. Одеса вул. Градоначальницька б.27 з понеділка по п’ятницю 
з 10:00 до 13:00 (приміщення бухгалтерії), в день проведення зборів-у 
місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - Голова наглядової ради Бороз-
няк Людмила Костянтинівна (048-732-06-20) Письмові пропозиції 
щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати 
проведення зборів. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Дзеркальний завод» (тис. грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2014

Попередній 
2013

Усього активів 116 134
Основні засоби та нематеріальні 
активи

9 13

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 99 114
Сумарна дебіторська заборгованість 7 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Нерозподілений прибуток (збиток) (140) (104)
Власний капітал 166 194
Статутний капітал 1 1
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 89 43
Чистий прибуток (збиток) (36) 9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10330 10330
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

5 9

Телефон для довідок (048) 732-06-20, 732-69-94

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ
 (багатоканальний):   
(044) 5864394

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 38870739
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ, проспект Перемоги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса: info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв’язку із погодженням Національним банком України Романа Михайлови-

ча Піддубного на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та отриман-
ням 10 серпня 2015 року відповідного письмового повідомлення (лист Націо-
нального банку України від 06.08.2015 №24-00011/55488), Головою Правління 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 11 серпня 2015 року прийнято наступні рішення:

1. Роман Михайлович Піддубний, котрий відповідно до рішення Нагля-
дової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 10 липня 2015 року призначений на 
посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з наступного робочого 
дня від дня отримання письмової згоди Національного банку України на 
його вступ на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» строком на 
5 (п’ять) років, з 11 серпня 2015 року вступив на посаду Голови Правління 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та приступив до роботи (здійснення повноважень); 
пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» не 
володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 
протягом останніх п’яти років обіймав посади Заступника Голови Правлін-
ня банку, виконуючого обов’язки Голови Правління банку; згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надана.

2. Заступник Голови Правління, член Правління Роман Михайлович Під-
дубний, призначений рішенням Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 
10 липня 2015 року особою, котра тимчасово здійснюватиме повноваження 
(виконуватиме обов’язки) Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», при-
пинив тимчасове здійснення таких повноважень (виконання обов’язків) з 
11  серпня 2015 року; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі 
ПАТ  «БАНК «ПОРТАЛ» не володіє; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; протягом останніх п’яти років обіймав посади За-
ступника Голови Правління банку, виконуючого обов’язки Голови Правління 
банку; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

3. Роман Михайлович Піддубний, котрий відповідно до рішення Нагля-
дової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 10 липня 2015 року звільнений з по-
сади Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «БАНК «ПОР-
ТАЛ» з дня вступу ним на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», 
переведений з 11 серпня 2015 року на посаду Голови Правління ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ»; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ «БАНК 
«ПОРТАЛ» не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має; протягом останніх п’яти років обіймав посади Заступника Голо-
ви Правління банку, виконуючого обов’язки Голови Правління банку; згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

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  Піддубний Р.м.
12.08.2015
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

ТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА";
2.  Код за ЄДРПОУ: 00191329;
3.Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5;
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34;
5.Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com;
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу  IІІ
або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог  глави 2 роз-
ділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
Згідно інформаційної довідки, отриманої 12.08.2015р. від ПАТ "НАЦІ-

ОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", складеної відповідно до даних ре-
єстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ЄВРАЗ  СУХА БАЛКА" ста-
ном на 06.08.2015р., на рахунку власника акцій, якому належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій, відбулось збільшення пакету акцій. А са-
ме: розмір пакету акцій юридичної особи - нерезидента Palmrose
B.V./Палмроз Б.В. (Нідерланди), код 61011568, місцезнаходження: Luna
ArenA, 1101CM Amsterdam 1100DW Amsterdam Zuidoost, Herikerbergweg
238, Netherlands/Нідерланди, P.O.BOX 23393, загальною кількістю 831
124 497 шт., що складав 99,2521% від статутного капіталу Товариства,
збільшився на 315 шт. Пакет акцій після переоформлення складає 831
124 812 шт., що становить 99,2521% від статутного капіталу ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА".

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

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

Генеральний директора 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  

Лукін Денис Вікторович 
12 серпня 2015 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ
ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Фізична особа, громадянка України Соснерж Анжела Миколаївна, пові-
домляє про намір придбати пакет простих іменних акцій у розмірі 215 866 шт., 

що становить 12,4548% статутного капіталу публічного акціонерного товари-
ства «Емальхімпром», код ЕДРПОУ 24829068, місцезнаходження : вул. Сві-
штовська, 3Д, м. Кременчук, Полтавська обл.., 39609

___________________ Соснерж А.М.

СОСНЕРЖ АНЖЕЛА миКОЛАїВНА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

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

ТВО "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА";
2.  Код за ЄДРПОУ: 00191329;
3.Місцезнаходження: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5;
4.Міжміський код, телефон та факс: (056) 404-80-87, 95-92-34;
5.Електронна поштова адреса: Natalia.Grin@evraz.com;
6.Адреса сторінки в мережах Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpo-
rativnye-dokumenty-sb/;

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу  IІІ
або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог  глави 2 роз-
ділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
Згідно інформаційної довідки, отриманої 12.08.2015р. від ПАТ "НАЦІ-

ОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", складеної відповідно до даних ре-
єстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ЄВРАЗ  СУХА БАЛКА" ста-
ном на 06.08.2015р., на рахунку власника акцій, якому належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій, відбулось збільшення пакету акцій. А са-
ме: розмір пакету акцій юридичної особи - нерезидента Palmrose
B.V./Палмроз Б.В. (Нідерланди), код 61011568, місцезнаходження: Luna
ArenA, 1101CM Amsterdam 1100DW Amsterdam Zuidoost, Herikerbergweg
238, Netherlands/Нідерланди, P.O.BOX 23393, загальною кількістю 831
124 497 шт., що складав 99,2521% від статутного капіталу Товариства,
збільшився на 315 шт. Пакет акцій після переоформлення складає 831
124 812 шт., що становить 99,2521% від статутного капіталу ПАТ "ЄВРАЗ
СУХА БАЛКА".

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

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

Генеральний директора 
ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  

Лукін Денис Вікторович 
12 серпня 2015 рік

Шановні акціонери 

ПАТ «ЕЛЕКТРОПРиЛАД»!
Публічне акціонерне товариство «Електроприлад» повідомляє про 

проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які від-
будуться 18 вересня 2015 року, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибо-
чицька, 17, корпус №8, ІІІ поверх, навчальний клас техніки безпеки.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 9:00 до 9:45 год. в той же день за 
місцем проведення зборів. Початок зборів о 10:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах – 24 година 14 вересня 2015 року.

Порядок денний 
(перелік питань для голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, членів 
лічильної комісії. 

2. Надання згоди ТОВ «КоронАгро» на внесення змін до Кредитного 
договору від 18.03.2010 року №151110К12, укладеного між АТ «Укрексім-
банк» та ТОВ «КоронАгро» (далі – Кредитний договір) а саме – встанов-
лення, починаючи з 01.06.2015 року, процентної ставки за користування 
кредитом в доларах США, євро та гривні на рівні 0,6% річних. 

3. Щодо уповноваження генерального директора ПАТ «Електропри-
лад» на надання письмової згоди на внесення змін до Кредитного догово-
ру від 18.03.2010 року №151110К12, укладення та підписання на умовах 
за його розсудом правочину / правочинів до Договору поруки від 13.12.2011 
року №151111Р15, укладеного між АТ «Укрексімбанк», ТОВ «КоронАгро» 
та ПАТ «Електроприлад» ( далі – Договір поруки) , щодо погодження змін, 
що вносяться та були внесені раніше до Кредитного договору та приве-
дення Договору поруки до нової примірної форми, прийнятої в АТ «Укрек-
сімбанк». 

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організа-
ційних питань проведення загальних зборів акціонерів звертатися за 
місце знаходженням товариства: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 17, 
корпус №6, ІІ поверх, приймальня, до уповноваженої особи Генераль-
ного директора ПАТ «Електроприлад» Лазоренка М. А. або за телефо-
ном (044) 482-03-10 у робочі дні з 13:00 до 15:00 год. та в день прове-
дення загальних зборів за місцем їх проведення (до початку зборів). 
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що 
підтверджує їх особу. Представники акціонерів повинні мати також до-
віреність на право представляти інтереси акціонера.

Генеральний директор  м.А. Лазоренко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №153, 14 серпня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ТОВАРиСТВО З ОБмЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛьНIСТЮ «БУРАТ-АГРО»

2. Код за ЄДРПОУ 30152327
3. Місцезнаходження 38410, с.Піщане, р-н.Решетилівський, обл.Пол-

тавська
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-94-91 (044) 238-94-91
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.imcagro.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 Ві-
домості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 
біржі

ІІ. Текст повідомлення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУРАТ-АГРО» 

повiдомляє, що вiдповiдно до iнформацiї, отриманої 11 серпня 2015 року 
вiд ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», згiдно з Рiшенням виконавчого директо-
ра № 150811/00001 вiд 11 серпня 2015 року ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» 
було прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї «D» ТОВ «БУРАТ-
АГРО» з біржового реєстру до списку позалістингових цінних паперів. 

1. Облiгацiї забезпеченi вiдсотковi iменнi (серiя «D», код цінних паперів 
(ISІN) - UA4000188064) 

1.1. Вид цiнних паперiв – облiгацiї пiдприємств 
1.2. Тип цiнних паперiв – забезпеченi вiдсотковi iменнi 1.3. Кiлькiсть 

цiнних паперiв – 75000 (сімдесят п’ять тисяч) штук 
1.4. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї – 1000, 00 (одна тисяча) гри-

вень 00 копiйок. 
1.5. Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй – 75 000 000,00 (сімдесят 

п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. 
1.6. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо 

яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв 
– 100,00% 

1.7. Випуск облiгацiй зареєстрований Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку «03» листопада 2014 року, Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску облiгацiй № 223/2/2014. 

1.8. Права, що надаються власникам облiгацiй: 
право купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринках цiнних паперiв; 
- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi стро-

ку їх погашення; 
- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих 

вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового 
перiоду; 

- право пред’являти облiгацiї Емiтенту до викупу на умовах визначених 
Проспектом емiсiї;

- право набувати всiх прав за Договорами поруки; 
- право вимагати вiд Поручителя 1 та Поручителя 2 виконання всiх 

зобов’язань за Договорами поруки; 
- право на здiйснення iнших операцiї з облiгацiями, що не суперечать 

чинному законодавству України.
1.9. Кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу – 0 шт.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУРАТ-АГРО» 

повiдомляє, що вiдповiдно до iнформацiї, отриманої 11 серпня 2015 року 
вiд ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», згiдно з Рiшенням виконавчого директо-
ра № 150811/00001 вiд 11 серпня 2015 року ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» 
було прийнято рiшення про переведення облiгацiй серiї «Е» ТОВ «БУРАТ-
АГРО» з біржового реєстру до списку позалістингових цінних паперів. 

2. Облiгацiї забезпеченi вiдсотковi iменнi (серiя «Е», код цінних паперів 
(ISІN) - UA4000188072) 

2.1. Вид цiнних паперiв – облiгацiї пiдприємств 
2.2. Тип цiнних паперiв – забезпеченi вiдсотковi iменнi 
2.3. Кiлькiсть цiнних паперiв – 65 000 (шістдесят п’ять тисяч) штук 
2.4. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї – 1000, 00 (одна тисяча) гри-

вень 00 копiйок. 
2.5. Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй – 65 000 000,00 (шістдесят 

п’ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. 
2.6. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо 

яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних 
паперiв  – 100,00% 

2.7. Випуск облiгацiй зареєстрований Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку «03» листопада 2014 року, Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску облiгацiй № 224/2/2014. 

2.8. Права, що надаються власникам облiгацiй: 
- право купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринках цiнних паперiв; 
- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi стро-

ку їх погашення; 
- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв 

на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду; 
- право пред’являти облiгацiї Емiтенту до викупу на умовах визначених 

Проспектом емiсiї; - право набувати всiх прав за Договорами поруки; 
- право вимагати вiд Поручителя 1 та Поручителя 2 виконання всiх 

зобов’язань за Договорами поруки; 
- право на здiйснення iнших операцiї з облiгацiями, що не суперечать 

чинному законодавству України.
2.9. Кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу – 0 шт.

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

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

2. Директор ТОВ «БУРАТ-АГРО» Петров михайло Васильович
3. 12 серпня 2015 р.

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛО-

ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» місцезнаходження: Україна, Київська область, 
м.  Біла Церква вул. П. Запорожця, 361 код за ЄДРПОУ 30664834 (надалі  - 
Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції 
до порядку денного (надалі - Збори).

Збори відбудуться 31 серпня 2015 року о 10.00 год., за адресою: Укра-
їна, Київська область, м. Біла церква вул. Петра Запорожця, 361.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 в день прове-
дення позачергових загальних зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії; затвер-

дження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «БІЛОцЕРКІВСьКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОцЕНТРАЛь»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Метробуд"

2. Код за ЄДРПОУ 32961977
3. Місцезнаходження 01601, м.Київ, Прорiзна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 044 279-41-89
5. Електронна поштова адреса mischenko@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

pratmetrobud.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до протоколу наглядової ради №18 вiд 12 серпня 2015 року 

прийнято рiшення про обрання генеральним директором ПрАТ «Метро-
буд» Ярмоленка Володимира Iвановича. Таке рiшення прийнято в зв’язку з 

закiнченням термiну повноважень генерального директора ПрАТ «Метро-
буд». Ярмолен ко В.I. здiйснював повноваження генерального директора 
товариства з 19.05.2009р. Володiє 53685 акцiями, що складає 1,99% ста-
тутного капiталу емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає; посадову особу призначено на строк з 12 серпня 2015 року 
по 30 квітня 2016 року. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду гене-
рального директора ПрАТ «Метробуд». Згоди на розкриття персональних 
даних посадова особа не надала.

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

М.П. 12.08.2015
(дата)

ПРиВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “мЕТРОБУД”
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ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ВиНиКНЕННЯ ОСОБЛиВОї ІНфОРмАцІї ПРО 
ЕмІТЕНТА 

І. Загальні відомості 
1.Повне найменування 
емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКЦIОНЕРНО-КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
«КАПIТАЛ» 

2. Код за ЄДРПОУ 13486837
3. Місцезнаходження 83001, м. Донецьк, вул.. Артема, буд. 63
4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 202-18-16, (044) 202-18-16

5. Електронна поштова 
адреса емітента

depo@bank-capital.com

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

http://bank-capital.com/index.php?id=17504&
show=4nalbum&do=showgall&gid=28214

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно рiшення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб № 140 від 20.07.2015р. «Про запровадження тимчасової 
адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»:

- призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 
з 21.07.2015р. Лемеш Миколу Володимировича (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних). Зазначена особа не володiє часткою в статутно-
му капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини; призначено на строк до 20.10.2015р.

Згідно до частини 1 статті 36 Закону України «Про систему гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб» з 21.07.2015р. припинено повноваження:

- Голови Спостережної Ради Щербаня Руслана Євгенійовича (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних). Зазначена особа володiє часткою в 
статутному капiталi емітента у розмірі 20,4142 %; не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини; перебувала на посадi – 16р.7м.

- Члена Спостережної Ради Щербаня Євгена Євгеновича (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних). Зазначена особа володiє часткою в 
статутному капiталi емітента у розмірі 4,5835 %; не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини; перебувала на посадi – 
17р.7м.

- Члена Спостережної Ради Богданова Сергія Володимировича (не на-
дано згоди на розкриття паспортних даних). Зазначена особа на володiє 
часткою в статутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини; перебувала на посадi – 3м.

- Члена Спостережної Ради Iконнiкової Ольги Сергіївни (не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних). Зазначена особа на володiє часткою в 
статутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини; перебувала на посадi – 3м.

- Члена Спостережної Ради Луценко Віталія Анатолійовича (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних). Зазначена особа на володiє част-
кою в статутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини; перебувала на посадi – 3м.

- Члена Спостережної Ради Шатило Iгоря Олександровича (не надано 
згоди на розкриття паспортних даних). Зазначена особа на володiє част-
кою в статутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини; перебувала на посадi – 3м.

- Голови Правлiння Фомичової Валерії Владиславівни (не надано згоди 
на розкриття паспортних даних). Зазначена особа не володiє часткою в 
статутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини; перебувала на посадi Голови Правління – 3р.1м., на 
посаді члена правління – 11р.10м.

- члена Правлiння Горбанського Андрія Борисовича (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних). Зазначена особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини; перебувала на посадi, – 8р.8м.

- члена Правлiння Самойлової Наталії Юрьєвни (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних). Зазначена особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини; перебувала на посадi, – 11р.8м.

- члена Правлiння Альохіної Людмили Леонідовни (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних). Зазначена особа не володiє часткою в ста-
тутному капiталi емітента; не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини; перебувала на посадi, – 4р.9м.

Згiдно рiшення Виконавчої дирекцiї фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб № 146 вiд 31.07.2015р. «Про змiну уповноваженої особи 
фонду на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ 
«КАПIТАЛ»:

- вiдсторонено Лемеша Миколу Володимировича (не надано згоди на 
розкриття паспортних даних) вiд виконання обов'язкiв уповноваженої осо-
би на проведення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ» з 
03.08.2015р. Зазначена особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; 
перебувала на посадi – 11 календарних днів;

- призначено Iльчука Олександра Павловича (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних) уповоноваженою особою на здiйснення прове-
дення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ «КАПIТАЛ» з 03.08.2015р. За-
значена особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; призначено на 
строк до 20.10.2015р.

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

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

Уповноважена особа на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ 
«АКБ «КАПІТАЛ» О. П. Ільчук 

ПУБЛІЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «АКцIОНЕРНО-КОмЕРцIйНий БАНК «КАПIТАЛ»

Повідомлення про проведення загальних зборів
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Коломийське 

ремонтно-транспортне підприємство» відбудуться 15 вересня 2015 
року о 10:00 за адресою: 78217, Івано-франківська область, Коло-
мийський район, село Сопів, вул.Січових Стрільців, 7.

Порядок денний:
1.Про обрання Голови та Секретаря зборів;
2.Про обрання лічильної комісії;
3.Про Затвердження ліквідаційного балансу ПрАТ «Коломийське 

ремонтно-транспортне підприємство » .
4.Різне.
Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення 

зборів.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загаль-

них зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, 
у робочий час в робочі дні за адресою: 78217, Івано-Франківська об-
ласть, Коломийський район, село Сопів, вул.Січових Стрільців, 7.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення — Голова 
ліквідаційної комісії Воробець Степан Васильович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів — доручення на право участі у зборах, заві-
рене згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Необхідну інформацію можна одержати за телефоном: 
097 748 02 60

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства:

Голова ліквідаційної комісії Воробець Степан Васильович.

ПрАТ «КОЛОмийСьКЕ РЕмОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРиЄмСТВО»

2. Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ  «Банк 
«Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

3. Про вирішення питань, пов’язаних із майновим поручительством за 
кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Націо-
нальним банком України.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у збо-
рах акціонерів - 24 година 25 серпня 2015 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а 
уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 

згідно вимог діючого законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмо-

вого запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнахо-
дженням Товариства у актовій залі Товариства. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми – Сириця В.Є.

Телефон для довідок: (045) 63-7-66-65

Наглядова рада.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №153, 14 серпня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

1. ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» 7
2. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 3
3. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 6
4. ТОВ БУРАТ- АГРО 6
5. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 3
6. ПАТ ЕЛЕКТРОПРИЛАД 5
7. ПАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 5
8. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ 8
9. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 7
10. ПРАТ МЕТРОБУД 6
11. ПРАТ РІВНЕНСЬКЕ АТ «ТЕХНОСЕРВІС» 4
12. ПРАТ РІВНЕНСЬКЕ АТ «ТЕХНОСЕРВІС» 5
13. СОСНЕРЖ АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА /ПАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ / 4
14. ПРАТ СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 8

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «ЗАВОД 
мЕТАЛОКОНСТРУКцIй ТА 
мЕТАЛООСНАСТКи»

2. Код за ЄДРПОУ 01267930
3. Місцезнаходження 14001, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд.18
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 66-73-92 66-47-53
5. Електронна поштова адреса zmkmo_buh@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zmk.cn.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД МК і МО» вiд 11 серпня 2015 

року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-звiльнено Довжикову Iрину Олександрiвну (паспорт НМ № 258401 ви-
даний «03» травня 2006 р. Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй 
обл.) з посади Голови Наглядової ради. Володiє 0,0005% акцiй Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебува-
ла на посадi з 29.04.2015р. до 11.08.2015р.

-призначено Должикова Олександра Миколайовича (паспорт НК 
№400555 виданий «18» вересня 1997р. Деснянським ВМ УМВС України в 
Чернiгiвськiй обл.) на посаду Голови Наглядової ради. Володiє 14,0534% 
акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Призначено на посаду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 
02.06.2006р. – Голова Спостережної ради ВАТ «Завод МК i МО», з 
18.04.2012р. – член Наглядової ради ПАТ «Завод МК i МО», з 19.04.2012р. 
Голова Наглядової ради ПАТ «Завод Мк i МО». 

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 Євсiєнко Володимир Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.08.2015
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРиВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«СУмСьКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Сумська обласна друкарня»
Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 02468606
місцезнаходження емітента: 40021, м. Суми, Герасима Кондратьє-

ва,  215
Телефон/факс (0542) 66-35-40
Електронна поштова адреса: ozhukova@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет: sod.sumy.ua 

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II.Текст повідомлення
Згідно Наказу № 8\к від 12.06.2015 року звільнено з посади Головного 

бухгалтера Жукову Оксану Володимирівну. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. На 
посаді перебувала 2 дня. Замість звільненої особи на посаду нікого не 
призначено. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Верещагiн Євген Володимирович.

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 № 15148
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
13.08.2015 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


