
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр повідомляє про дематеріалізацію
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 07.02.2015 року № 249, згідно з пунктом 5 розділу  І 
Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі змі-
ною найменування емітента та/або забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній формі 
існування, затвердженого рішення Комісії від 23.04.2013 
№ 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
22.05.2013 року за № 802/23334 (зі змінами та доповне-
ннями), відповідно до документів, наданих пат «аГрар-
ний фонд УКраЇни», 01601, місто Київ, вулиця Еспла-
надна, 20, офіс 513, код ЄДОПОУ: 38864809, на заміну 
свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) 
простих іменних акцій у зв’язку зі зміною найменування, 
видано ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» свідоцтво про 
реєстрацію випуску простих іменних акцій у зв’язку зі змі-
ною найменування ПАТ «Інвестиційна компанія «Стан-
дарт Кепітал» на ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНИ» - роз-
порядження № 09-Кф-ЗС від 23 квітня 2015 року.

*    *    *
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій Зат «лпГ» (02121, м. Київ, 
вул. Горлівська, 220, код за ЄДРПОУ: 24574384), загаль-

на сума випуску акцій – 517 270,00 грн, номінальна вар-
тість акцій - 1,00 грн, кількість простих іменних акцій – 
517 270,00 штук. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
у бездокументарній формі існування №243/10/1/2005, 
дата реєстрації: 28 вересня 2005 року, дата видачі: 
30  квітня 2015 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 № 2484, пункту 5 
Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, відповідно до наданих документів ви-
дано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних 
акцій ЗАТ «ЛПГ» (02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220, код 
за ЄДРПОУ: 24574384) у зв’язку з забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній фор-
мі  – розпорядження № 35-цд-ЗС від 30 квітня 
2015  року.

нКцпфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юс-
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тиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комі-
сії № 611 від 29.04.2015 та наданого звіту про досягнен-
ня мінімального обсягу активів Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційно-
го фонду «Девелопмент-2» (код за ЄДРІСІ – 23300300) 
ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ  – 
33936496) визнано Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий інвестиційний фонд «девелоп-
мент-2» тов «драГон еСет менедЖмент» таким, 
що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 
пайового фонду – розпорядження № 0265-СІ від 
30  квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок 
припинення корпоративного інвестиційного фонду, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 19.11.2013 №2606, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№2133/24665, та наданих документів публічним акці-
онерним товариством «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «дивІ-
дендний фонд аКцІй «нІКо», що є правонаступником 
Відкритого акціонерного товариства «Закритий неди-
версифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД АКЦІЙ «НІКО», 04070, м. Київ, 
вул. Ігорівська, буд.12-Б, код за ЄДРПОУ: 35781458, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з його лік-
відацією, скасовано реєстрацію випуску акцій Відкрито-
го акціонерного товариства «Закритий недиверсифіко-
ваний корпоративний інвестиційний фонд 
«ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД АКЦІЙ «НІКО», код за ЄДРПОУ: 
35781458, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1321162, на за-
гальну суму 50 700 000 (п’ятдесят мільйонів сімсот ти-
сяч) гривень, у кількості 50 700 (п’ятдесят тисяч сімсот) 
штук, номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень, скасова-
но реєстрацію проспекту емісії акцій Відкритого акціо-
нерного товариства «Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ 
ФОНД АКЦІЙ «НІКО», код за ЄДРПОУ: 35781458, реє-
страційний код за ЄДРІСІ: 1321162, що зареєстрований 
03.10.2008 року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій Відкритого акціонерного товари-
ства «Закритий недиверсифікований корпоративний ін-
вестиційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД АКЦІЙ 
«НІКО» № 1368 від 03.10.2008 року, що видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку – 
розпорядження № 0195-СІ від 28 квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665, 
та наданих документів Публічним акціонерним товари-
ством «Закритий недиверсифікований корпоративний 
інвестиційний фонд «ФОНД НАКОПИЧЕННЯ», що є пра-
вонаступником відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний ін-
вестиційний фонд «фонд наКопиЧення», 04070, 
м.  Київ, вул. Ігорівська, буд.12-Б, код за ЄДРПОУ: 
35781442, на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Відкритого акціонерного товариства «Закритий не-
диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«ФОНД НАКОПИЧЕННЯ», код за ЄДРПОУ: 35781442, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1321164 на загальну суму 
50 700 000 (п’ятдесят мільйонів сімсот тисяч) гривень, у 
кількості 50 700 (п’ятдесят тисяч сімсот) штук, номіналом 
1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію про-
спекту емісії акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «ФОНД НАКОПИЧЕННЯ», код за ЄДРПОУ: 
35781442, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1321164, що за-
реєстрований 03.10.2008 року Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного 
товариства «Закритий недиверсифікований корпоратив-
ний інвестиційний фонд «ФОНД НАКОПИЧЕННЯ» 
№  1370 від 03.10.2008 року, що видане Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0198-СІ від 28 квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665, 
та наданих документів публічним акціонерним това-
риством «Закритий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «дивІдендний фонд 
нерУХомоСтІ «нІКо», що є правонаступником Відкри-
того акціонерного товариства «Закритий недиверсифіко-
ваний корпоративний інвестиційний фонд «ДИВІДЕНД-
НИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ «НІКО», 04070, м. Київ, 
вул.  Ігорівська, буд.12-Б, код за ЄДРПОУ: 35781437, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з його лікві-
дацією, скасовано реєстрацію випуску акцій Відкритого 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ 
ФОНД НЕРУХОМОСТІ «НІКО», код за ЄДРПОУ: 
35781437, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1321165, на за-
гальну суму 50 700 000 (п’ятдесят мільйонів сімсот ти-
сяч) гривень, у кількості 50 700 (п’ятдесят тисяч сімсот) 
штук, номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано 
реєстрацію проспекту емісії акцій Відкритого акціонерно-
го товариства «Закритий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД НЕ-
РУХОМОСТІ «НІКО», код за ЄДРПОУ: 35781437, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1321165, що зареєстрова-
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ний 03.10.2008 року Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ 
«НІКО» №1369 від 03.10.2008 року, що видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку – роз-
порядження № 0196-СІ від 28 квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок 
припинення пайового інвестиційного фонду, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19.11.2013 № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№  2128/24660, та наданих документів товариством з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «лемаКо еССет менедЖмент», 
01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд.16 А, код за ЄДРПОУ: 
38186056, на скасування реєстрації випуску інвестицій-
них сертифікатів Закритого недиверсифікованого вен-
чурного пайового інвестиційного фонду «Український 
фонд Нерухомості та Розвитку» у зв’язку з його ліквіда-
цією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сер-
тифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного 
пайового інвестиційного фонду «Український фонд Не-
рухомості та Розвитку» Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Компанія з управління активами «ЛЕМА-
КО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 199 
000 000 (сто дев’яносто дев’ять мільйонів) гривень, у 
кількості 199 000 (сто дев’яносто дев’ять тисяч) штук, 
номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень. 
Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчур-
ного пайового інвестиційного фонду «Український фонд 
Нерухомості та Розвитку» Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Компанія з управління активами «ЛЕ-
МАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що зареєстрований 
16.07.2013 року Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску інвестиційних сертифікатів Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестицій-
ного фонду «Український фонд Нерухомості та Розви-
тку» Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «ЛЕМАКО ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» від 16.07.2013 року № 00412, що ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку – розпорядження № 0194-СІ від 28 квітня 
2015  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 19.11.2013 №2606, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2133/24665, 
та наданих документів публічним акціонерним това-
риством «Закритий недиверсифікований корпора-
тивний інвестиційний фонд «дивІдендний фонд 
оБлІГацІй «нІКо», що є правонаступником Відкритого 
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікова-
ний корпоративний інвестиційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ 
ФОНД ОБЛІГАЦІЙ «НІКО», 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 
буд.12-Б, код за ЄДРПОУ: 35781353, на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з його ліквідацією, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного 
товариства «Закритий недиверсифікований корпоратив-
ний інвестиційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД ОБЛІГА-
ЦІЙ «НІКО», код за ЄДРПОУ: 35781353, реєстраційний 
код за ЄДРІСІ: 1321163, на загальну суму 
50 700 000  (п’ятдесят мільйонів сімсот тисяч) гривень, у 
кількості 50 700 (п’ятдесят тисяч сімсот) штук, номіналом 
1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію про-
спекту емісії акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвести-
ційний фонд «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД ОБЛІГАЦІЙ «НІКО», 
код за ЄДРПОУ: 35781353, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
1321163, що зареєстрований 03.10.2008 року Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Ану-
льовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
Відкритого акціонерного товариства «Закритий неди-
версифікований корпоративний інвестиційний фонд «ДИ-
ВІДЕНДНИЙ ФОНД ОБЛІГАЦІЙ «НІКО» № 1367 від 
03.10.2008 року, що видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження № 0197-СІ 
від 28 квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального 
управління, на підставі Наказу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.03.2015р. 
№  66 К, пункту 5 Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку «Про надання повно-
важень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» від 24.10.2013р. 
№ 2484, підпункту 3 пункту 1 Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про деле-
гування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
від 23 липня 2013 року № 1283, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за 
№  1390/23922, пункту 9 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), та відповідно до інформації 
від органу державної статистики від 09.04.2015р. 
№  05.3-74/958, що отримано 20.04.2015р. від Голов-
ного управління статистики у Дніпропетровській об-
ласті про припинення ЗаКритоГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КорпорацІя СталЬ» (49049, м. Дні-
пропетровськ, вул. Євпаторійська, буд. 40, код за 
ЄДРПОУ – 25517425) у зв’язку з його ліквідацією, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ЗАКРИТОГО АКЦІО-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво «донецЬКий мiСЬКий молоЧний 
Завод №2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00445162; 3. Місцезнахо-
дження емітента: 84331 Донецька обл., м.Краматорськ вул.Остапа Вишнi, 
22; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 385-52-88 385-54-11; 
5. Електронна поштова адреса емітента: dgmz@ukrmet.dn.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: dgmz2.com.ua

7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Андрєєва Iгоря Дмитровича (пас-

порт: серiя ВА номер 593121 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл. 11.01.1997) припинено 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 
30.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.38000% на 
суму 94800.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2012  р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Новiкової Елли Володимирiвни 
(паспорт: серiя ВА номер 449632 виданий Краматорським МВ УМВС Украї-
ни в Донецькiй обл. 26.07.1996) припинено 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 
30.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00024% на 
суму 60.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2012 р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Попкова Павла Миколайовича 
(паспорт: серiя ВА номер 773942 виданий Ворошиловським РВ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 09.08.1997) припинено 30.04.2015 р. (дата вчинення 
дiї 30.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00048% на 
суму 120.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2012 р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Северилова Дмитра Вячеславо-
вича (паспорт: серiя ВЕ номер 679835 виданий Ворошиловським РВ УМВС 
України у м.Донецьку 21.06.2002) припинено 30.04.2015 р. (дата вчинення 
дiї 30.04.2015) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00024% 
на суму 60.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2012 р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Дудiнського Максима 
Леонiдовича (паспорт: серiя ВА номер 211589 виданий Ленiнським РВ 
УМВС України у м.Донецьку 20.02.1996) припинено 30.04.2015 р. (дата вчи-
нення дiї 30.04.2015) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - з 25.04.2012 р. Рiшення прийнято Загальни-

ми зборами акцiонерiв товариства.
Член Наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 

593121 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.01.1997) 
обрано 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 30.04.2015) Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0.38072% на суму 94800.00 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Член Наглядової ради Новiкова Елла Володимирiвна (паспорт: серiя ВА 
номер 449632 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 
26.07.1996) обрано 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 30.04.2015) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00024% на суму 60.00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 
рокiв  - начальник фiнансового вiддiлу, заступник директора. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Член Наглядової ради Попков Павло Миколайович (паспорт: серiя ВА но-
мер 773942 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй областi 
09.08.1997) обрано 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 30.04.2015) Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.00048% на суму 120.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з 
розвитку. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Член Наглядової ради Северилов Дмитро Вячеславович (паспорт: серiя 
ВЕ номер 679835 виданий Ворошиловським РВ УМВС України у м.Донецьку 
21.06.2002) обрано 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 30.04.2015) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.00024% на суму 60.00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв  - 
директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Член Наглядової ради Дудiнський Максим Леонiдович (паспорт: серiя 
ВА номер 211589 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м.Донецьку 
20.02.1996) обрано 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 30.04.2015) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з виробництва, директор. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв товариства.

Голова Наглядової ради Андрєєв Iгор Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 
593121 виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.01.1997) 
обрано 30.04.2015 р. (дата вчинення дiї 30.04.2015) Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0.38072% на суму 94800.00 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова наглядової ради. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства.

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

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

Голова правлiння  артем’єв михайло леонiдович

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПОРАЦІЯ СТАЛЬ». 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРПО-
РАЦІЯ СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ - 25517425) № 
41/04/1/06 від 09  листопада 2006 року, дата видачі: 06 
березня 2012 року, видане Дніпровським територіаль-
ним управлінням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку  - розпорядження № 11-дн-1-С-а 
від 21 квітня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
начальника Прикарпатського територіального управ-
ління, на підставі пункту 8 Розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року № 737 (із змінами, вне-
сеними згідно з рішенням НКЦПФР від 04.03.2014р. № 
276), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, та відповідно до по-
відомлення, наданого Державним реєстратором юри-

дичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстрацій-
ної служби Чернівецького міського управління юстиції 
Чернівецької області щодо проведення спрощеної про-
цедури державної реєстрації припинення відкритого 
акціонерного товариства «Чернівціхарчопроммон-
тажналадка» (58000, м.Чернівці, вул.І.Богуна, 12; код 
ЄДРПОУ: 00388607) шляхом його ліквідації. Скасова-
но реєстрацію випуску акцій ВАТ «Чернівціхарчопром-
монтажналадка». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Чернівціхарчопроммонтажналадка» 
№  2/25/1/99 від 25.01.1999р., видане Чернівецьким 
територіальним управлінням ДКЦПФР, анульовано – 
розпорядження № 8-пр-3-С-а від 30 квітня 
2015  року.

05.05.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво «БердянСЬКСІлЬмаШ»
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження:71122, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Героїв 
Сталінграда, буд.5
4. Код за ЄДРПОУ: 04665274
5. Міжміський код та телефон, факс: (06153) 4-81-66, (06153) 4-81-73
6. Електронна поштова адреса: pat_bsm@bk.ru
7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://pat-bsm.com
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ΙΙ. текст повідомлення

28.04.2015 року припинено повноваження посадової особи Голубицької 
Катерини Олегівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) на посаді Голови Наглядової ради; частка у статутному капіталі 
емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1 рік; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що при-
йняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, 
причина прийняття цього рішення: у зв'язку з прийняттям на Загальних 
зборах рішення про відкликання у повному складі Наглядової ради; під-
стави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року.

28.04.2015 року припинено повноваження посадової особи Кумпана Ві-
ктора Карповича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному капіталі емі-
тента, належна особі - 50,8755%; на посаді особа перебувала 1 рік; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 
прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, 
причина прийняття цього рішення: у зв'язку з прийняттям на Загальних 
зборах рішення про відкликання у повному складі Наглядової ради; під-
стави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року.

28.04.2015 року припинено повноваження посадової особи Кошового 
Віталія Валерійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) на посаді Члена Наглядової ради; частка у статутному ка-
піталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1 рік; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що 
прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, 
причина прийняття цього рішення: у зв'язку з прийняттям на Загальних 
зборах рішення про відкликання у повному складі Наглядової ради; під-
стави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року.

28.04.2015 року припинено повноваження посадової особи Демішевої 
Таісії Анатоліївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) на посаді Голови Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емі-
тента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1 рік; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв 
рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина 
прийняття цього рішення: у зв'язку з прийняттям на Загальних зборах рі-
шення про відкликання у повному складі Ревізійної комісії; підстави: Про-
токол Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року.

28.04.2015 року припинено повноваження посадової особи Кошової 
Юлії Олександрівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) на посаді Члена Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі 
емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1 рік; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що при-
йняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, 
причина прийняття цього рішення: у зв'язку з прийняттям на Загальних 

зборах рішення про відкликання у повному складі Ревізійної комісії; під-
стави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року.

28.04.2015 року припинено повноваження посадової особи Венецької 
Алесі Сергіївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних) на посаді Члена Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емі-
тента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 1 рік; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв 
рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина 
прийняття цього рішення: у зв'язку з прийняттям на Загальних зборах рі-
шення про відкликання у повному складі Ревізійної комісії; підстави: Про-
токол Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року.

28.04.2015 року посадова особа Кумпан Віктор Карпович (фізична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) Загальними зборами 
акціонерів обрана на посаду Члена Наглядової ради; 28.04.2015 року на 
засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови На-
глядової ради; володіє 3052528 акціями, що складає 50,8755% статутного 
капіталу емітента;

посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова 
правління-Головний конструктор ВАТ «КБ «Бердянськсільмаш», Генераль-
ний директор ПАТ «Бердянськсільмаш», радник Генерального директора 
ПАТ «Бердянськсільмаш». Непогашені (незняті) судимості відсутні. Забо-
рони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю відсутні. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про об-
рання Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що при-
йняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова 
рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави об-
рання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол Загальних зборів акціо-
нерів № 20 від 28.04.2015 року, підстави обрання на посаду Голови Нагля-
дової ради: Протокол Наглядової ради № 01/НР-15 від 28.04 2015 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Сигал Олександр Євгенович 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Загальни-
ми зборами акціонерів обрана на посаду 28.04.2015 року; володіє 0 акція-
ми, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обійма-
ла протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «Армада Донтрас», 
директор ТОВ «ВКФ «Бердянськсільмаш». Непогашені (незняті) судимості 
відсутні. Заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяль-
ністю відсутні. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рі-
шення про обрання Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, 
причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол 
Загальних зборів акціонерів № 20 від 28.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Шайтуро Вікторія Вікторівна (фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Загальними 
зборами акціонерів обрана на посаду 28.04.2015 року; володіє 11693 акці-
ями, що складає 0,1949% статутного капіталу емітента; посади, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий менеджер ТОВ «Інве-
ко», заступник генерального директора з питань депозитарної діяльністі 
ТОВ «Гудвіл-Брок», директор з інвестицій ТОВ «Славутич-Інвестконсалтінг». 
Непогашені (незняті) судимості відсутні. Заборони обіймати певні посади 
та/або займатися певною діяльністю відсутні. Строк, на який обрано особу: 
3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання Члена Наглядової ради - 
Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність 
посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів № 20 від 
28.04.2015  року.

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Гартенко віталій 
федорович М.П. 28.04.2015

повідомлення про виникнення особливої інформації 

прат «СІлЬБУд».
І.Загальні відомості. 1.Повне найменування Емітента: Приватне акціо-

нерне товариство «Сільбуд». 2. Код за ЄДРПОУ 23571372. 3. Місцезнахо-
дження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, бульвар 50-рiччя Пере-
моги, 106. 4.Міжміський код, телефон та факс: (04563) 40413. 5.Електронна 
поштова адреса silbud@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
23571372.infosite.com.ua 7.Вид особливої інформації: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
29.04.2015 в зв’язку з закінченням терміну, на який особи обирались згідно 
Статуту Товариства, звільнені наступні посадові особи:

1. Член правління Грабчак Серафима Миколаївна, часткою в статутно-
му капіталі Емітента не володіє, на посаді перебувала з 1997 р.

2.Голова Ревізійної комісії Біушкін Олексій Йосипович, часткою в статут-
ному капіталі Емітента не володіє, на посаді перебував з 1997 р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 терміном на 

п’ять років обрані наступні посадові особи:
1.Член правління Шварапа Стефан Стефанович. Володіє часткою в 

статутному капіталі Емітента в розмірі 0,15%. Попередні посади: 1996-
2014  рр. - Голова правління Товариства, з 2014 р. - фахівець Товариства. 
Стаж керівної роботи 38 років, освіта вища.

2.Член правління-головний бухгалтер Подрєзова Надія Ничипорівна, 
часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Попередня посада: з 
1997 р. – головний бухгалтер Товариства. Стаж керівної роботи 27 років, 
освіта вища.

3.Ревізор Товариства Киричок Тетяна Федорівна. Володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 0,61 %. Попередня посада: бухгал-
тер ТОВ «Прибой». Стаж керівної роботи 10 років, освіта вища.

Усі посадові особи непогашених судимостей за посадові та корисливі 
злочини не мають. Паспортні дані вищевказаних осіб не розголошуються, 
оскільки згоди на розкриття такої інформації від вказаних осіб отримано не 
було.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Голова правління В.М. Киричок.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
«перШотравневий 
КомБiКормовий 
Завод»

2. Код за ЄДРПОУ 05442139
3. Місцезнаходження 87400, Донецька обл., Першотравневий 

район, смт. Мангуш, вул. Тiтова, 166
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(06297) 24267 (06297) 24267

5. Електронна поштова 
адреса

pkz@emitent.net.ua

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

http://pkz.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням Загальними зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 

КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» вiд 29.04.2015р. (протокол №1 вiд 
29.04.2015р.) :

1. Припинено (у зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi) 
повноваження одноособового члена Наглядової ради - ДОЧIРНЬОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 
IМЕНI IЛЛIЧА» (код за ЄДРПОУ 34550446, мiсцезнаходження: 87504, 
Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-он, вул. Семашка, б. 15, 
к.  405). Частка у статутному капiталi – 1 859 030 шт. акцiй або 77,7061%. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: призначена на по-
саду одноособового члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв товариства вiд 26.04.2012р. Судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальними зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПЕРШОТРАВНЕВИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» вiд 29.04.2015р. (протокол №1 вiд 
29.04.2015р.) :

1. Обрана на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства 
посадова особа – юридична особа – ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «IЛЛIЧ-
АГРО ДОНБАС» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (код за 
ЄДРПОУ 34550446, мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., м.  Марiуполь, 
Iллiчiвський р-он, вул. Семашка, б. 15, к. 405). Частка у статутному капiталi  – 
1 859 030 шт. акцiй або 77,7061%. Особа призначається строком на 1 рiк. 
Судимостi за корисливi та посадовi злочини 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. Найменування посади Онищенко Олександр Андрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.05.2015
(дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «поБУт» 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які від-
будуться 18 червня 2015 року за місцезнаходженням товариства: м.но-
воселиця, вул.центральна, 88, iV поверх, кабінет бухгалтерії. Початок 
зборів о 10 год.00 хв. Реєстрація акціонерів та їх представників для учас-
ті у загальних зборах проводиться в день проведення зборів з 09:00 до 
09:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно 
обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам 
акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України до-
віреність та документ, що посвідчує особу.

порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Про 

обрання членів лічильної комісії. 3. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту правління про результати діяльності Товариства за 2013, 
2014  роки. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 
рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків на-
глядової ради про роботу за 2013, 2014 роки. 5. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків ревізора за 2013, 2014 роки. 6. За-
твердження річного звіту та балансу Товариства за 2013, 2014 роки. Ви-
значення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками 
2013, 2014 років. 7. Про припинення повноважень голови та членів нагля-
дової ради, ревізора. 8. Обрання членів наглядової ради, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми наглядової ради. 9. Обрання ревізора.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з 
переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
деному станом на 12.06.2015 року.
основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

найменування показника
період

звітний 
2014 рік

попередній 
2013 рік

Усього активів 929 1025
Основні засоби 879,2 883
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9,4 60
Сумарна дебіторська заборгованість 26 40
Грошові кошти та їх еквівалент 14,4 42
Нерозподілений прибуток 522,6 593
Власний капітал 807,6 878
Статутний капітал 285 285
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 121,4 147
Чистий прибуток (збиток) (70,4) 55
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5701 5701
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 12

З проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситись на 
розгляд загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайоми-
тись у робочі дні з 10:00 до 16:00 год. за адресою; м.Новоселиця, вул.
Центральтна,88, IV поверх, кабінет бухгалтерії, а також за місцем прове-
дення зборів до їх початку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами – заступник голови правління Іванова М.Т.

Телефон для довідок; (03733) 2-19-27. Наглядова рада ПрАТ «Побут»

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 
«Побут»; 2. Код за ЄДРПОУ: 03058112; 3. Місцезнаходження: 60300, 
Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул.Центральна, буд.88; 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (03733) 2-19-27; 5. Електронна поштова 
адреса: pobut@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
30.04.2015 року емiтент ПрАТ «Побут» отримав вiд Центрального 

депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiк акцiонерiв, яким надсилатимуться 
письмовi повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного 

товариства складений станом на 24.04.2015 р, в результатi чого емiтенту 
стало вiдомо про виникнення особливої iнформацiї - вiдомостей про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй емiтента, а саме: на рахунку власника «фiзичної особи-1» 
вiдбулося зменшення кiлькостi простих iменних акцiй емітента з 771 шт. 
(13,52% статутного капіталу) до 0 шт; на рахунку власника «фiзичної 
особи-2» вiдбулося збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй з 290 шт. 
(5,09%) до 1206 шт. (21,15%); на рахунку власника «фiзичної особи-3» 
вiдбулося збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй з 270 шт. (4,74% ) 
до 922 шт. (16,17%); на рахунку власника «фiзичної особи-4» вiдбулося 
збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй з 82 шт. (1,44%) до 667 шт. 
(11,7%)

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

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

2. Голова правління о.в.Чокой. 05.05.2015р.

приватне аКцiонерне товариСтво «поБУт»
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «теХІнмаШ»
повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «Те-

хінмаш».
2. Код за ЄДРПОУ: 00217024.
3. Місцезнаходження: 46000, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а.
4. Міжміський код, телефон, факс: .(03522) 35-6-14, ф. (03522) 35-6-14.
5. Електронна поштова адреса: techinmash@tr.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. techinmash.ltd.ua
7. Вид особливої інформації:відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.текст повідомлення:

Станом на 28.04.2015р. з інформації, отриманої з реєстру власників 
іменних цінних паперів ПАТ «Техінмаш» для проведення загальних зборів 
акціонерів стало відомо, що в реєстрі акціонерів публічного акціонерного 
товариства «Техінмаш» змінилася кількість акцій в акціонера, якому на-
лежить 10 та більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

- на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-
Франківськцемент-етерніт»(77422, с. Ямниця, вул.. Н. Яремчука, 2, Тисме-
ницький район, Івано-Франківська область, код в ЄДРПОУ 34436257) 
збільшилась кількість акцій з 41 138 863шт.(88,7247%) на 3 315 388 штук. 
Кількість акцій становить 44 454 251 штук, або 95,875%.

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

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

Голова правління  Сивак м.І.

В зв’язку з неможливістю своєчасного персонального повідомлення 
акціонерів пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«еКолоГІя» ( код ЄДРПОУ 02173816, місцезнаходження , 14010, 
м.  Чернігів, вул. Попова, 2-А ) повідомляємо про перенесення дати скли-
кання чергових загальних зборів акціонерів ( далі – Збори), які повинні 
були відбутися 20 травня 2015 року о 10 – 00 годині у приміщенні актового 
залу за адресою : м.  Чернігів, вул. Попова, 2-А. Загальні збори акціоне-
рів відбудуться 10 червня 2015 року о 10-00 годині у приміщенні ак-
тового залу за адресою : м. Чернігів, вул. попова, 2-а. 

порядок денний:
1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд проміжного ліквідаційного балансу Публічного акціонерного 

товариства «ЕКОЛОГІЯ» , складеного ліквідаційною комісією, його за-
твердження.

4. Про прийняття рішення по наслідках розгляду проміжного ліквідацій-
ного балансу Публічного акціонерного товариства «ЕКОЛОГІЯ», складе-
ного ліквідаційною комісією.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-00 до 9-50 у день прове-
дення зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації акціонерам необхід-
но мати паспорт, а представникам акціонерів окрім паспорта – належним 
чином оформлену довіреність. З документами, пов’язаними з порядком 
денним загальних зборів можна ознайомитись з 10 -00 до 11-00 у робочі 
дні у приміщенні ПАТ «ЕКОЛОГІЯ» за адресою : м. Чернігів, вул.Попо-
ва,  2-А. Довідки за тел. 050-387-99-02.

Дата складання реєстру акціонерів , які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 05 червня 2015 року.

Голова ліквідаційної комісії
пат «еКолоГІя»  потапова С.м.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво "ново-
аЗовСЬКа птаХофа-
БриКа"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00696450

3. Місцезнаходження емітента 87600 м. Новоазовськ 
вул. Ленiна, б.36

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(0629)63-15-78? (0629)63-15-78

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

novptf@yandex.ua

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

www.novoazptah.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

2. текст повідомлення
Директор Стаценко Станiслав Григорович (посадова особа не дала 

згоди на розкриття паспортних даних ) звiльнено 30.04.2015 р. за згодою 
сторiн. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки 3 мiсяцi 18 днiв. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою ПрАТ «Новоазовська птахофабрика» (протокол №2/2015 вiд 
30.04.2015р.).

Директор Корюк Андрiй Олексiйович (посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних ) призначено 30.04.2015 р. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: Начальник вiддiлу збуту, заступник голови 
правлiння зi збуту ПАТ «Тельманiвський карьер», директор ТОВ «Стронг». 
Рiшення прийнято Наглядовою радою ПрАТ  «Новоазовська птахофабри-
ка» (протокол №2/2015 вiд 30.04.2015р.). 

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

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________ Корюк андрiй олексiйович 
  М.П.

повідомлення 
про проведення позачергові загальних зборів 

прат «СпецБУд-ХерСон»
Приватне акціонерне товариство «Спецбуд-Херсон» скликає позачер-

гові загальні збори акціонерів 16.06.2015 р. об 9.00 за адресою: 73009 
м.Херсон, вул.Баку, 10, актова зала, з таким порядком денним: 1. Обран-
ня лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламен-
ту проведення загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення про 
припинення ПрАТ «Спецбуд-Херсон» шляхом перетворення в Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Спецбуд-Херсон», затвердження плану 
перетворення Товариства, порядку і умов здійснення перетворення. 
3.  Затвердження порядку (умов) обміну акцій товариства на частки (паї) 
у статутному капіталі товариства – правонаступника. 4. Створення комісії 
з перетворення ПрАТ «Спецбуд-Херсон». Перелік акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Спецбуд-Херсон», 
буде складено станом на 24 годину 10 червня 2015 року. Реєстрація акці-
онерів буде здійснюватися у день проведення загальних зборів акціоне-
рів з 08 години 15 хвилин до 08 години 45 хвилин за адресою місця про-
ведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам 
необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіре-
ність, оформлену відповідно до законодавства України. Акціонери можуть 
ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних за-
гальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Спецбуд-Херсон» 
— 73009 м.Херсон, вул.Баку, 10, кабінет директора, у робочі дні (понеді-
лок — п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), 
а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Святенко Євген Анатолійович - директор. Телефон для до-
відок: (0552) 290764.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01546988
3. Місцезнаходження: 23223 Вінницька обл., Вінницький район, село За-

рванці, ВУЛИЦЯ АКЦІОНЕРНА, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 56-75-95, (098) 024-16-96
5. Електронна поштова адреса: j.signaevski@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://yakushinecke.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 
Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-

НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про припинення повнова-
жень Сігнаєвський Юрій Миколайович на посадi Голова правління Товари-
ства. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення по-
вноважень особи на посаді протокол Рiчних (чергових) загальних зборів 
акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» від 29 квiтня 2015 р. Особа перебувала 
на данiй посадi протягом 5 років. Особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 32,5600%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
222267,50 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 889070 
акцiй, що становить 32,5600% від загальної кількості акцій емітента. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про припинення повнова-
жень Шаповал Василь Федорович на посадi Член правління Товариства. 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень 
особи на посаді протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв 
ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» від 29 квiтня 2015 р. Особа перебувала на данiй 
посадi протягом 5 років. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загаль-
ної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про припинення повнова-
жень Лобода Валентина Іванівна на посадi Член правління Товариства. 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень 
особи на посаді протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв 
ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» від 29 квiтня 2015 р. Особа перебувала на данiй 
посадi протягом 5 років. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загаль-
ної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про припинення повнова-
жень Сiгнаєвська Марина Iванiвна на посадi Голова наглядової ради Това-
риства. Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. 
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення по-
вноважень особи на посаді протокол Рiчних (чергових) загальних зборів 
акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» від 29 квiтня 2015 р. Особа перебувала 
на данiй посадi протягом 1 рік. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0037%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 25 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 100 акцiй, що становить 
0,0037% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про припинення повнова-
жень Комаха Лiлiя Василiвна на посадi Член наглядової ради Товариства. 
Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрун-

тування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень 
особи на посаді протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв 
ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» від 29 квiтня 2015 р. Особа перебувала на данiй 
посадi протягом 5 років. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0037%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 25 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 100 акцiй, що становить 
0,0037% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про припинення повнова-
жень Заремба Свiтлана Миколаївна на посадi Ревiзор Товариства. Пiдстава 
такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи. Обґрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства про припинення повноважень особи на 
посаді протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУ-
ШИНЕЦЬКЕ» від 29 квiтня 2015 р. Особа перебувала на данiй посадi про-
тягом 5 років. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
33,8627%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 231160,00 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 924640 акцiй, що становить 
33,8627% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Сігнаєвський 
Юрій Миколайович на посаду Голова правління Товариства. термiном 
3  роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними збора-
ми акцiонерiв персонального складу Виконавчого органу Товариства. Об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення осо-
би на посаду (протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПРАТ 
«ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. Особа володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 32,56%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
222267,50 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 889070 
акцiй, що становить 32,56% від загальної кількості акцій емітента. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв: голова правління ВАТ «ВАСТ «Якушинецьке», 
Голова правління ПрАТ «Якушинецьке»

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Очеретна Тетя-
на Василівна на посаду Член правління Товариства. термiном 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами 
акцiонерiв персонального складу Виконавчого органу Товариства. Обґрун-
тування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на по-
саду (протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУ-
ШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що становить 0% від загаль-
ної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Цен-
тральне казенне підприємство пробірного контролю Вінницький філіал

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Лобода Вален-
тина Іванівна на посаду Член правління Товариства. термiном 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами 
акцiонерiв персонального складу Виконавчого органу Товариства. Об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 
рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення 
особи на посаду (протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв 
ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. Особа володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0  грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй, що 
становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв: ВАТ «ВАСТ «Якушинецьке», головний бухгал-
тер, Головний бухгалтер ПрАТ «Якушинецьке», Член правління 
ПрАТ  «Якушинецьке».

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУ-
ШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Заремба 
Свiтлана Миколаївна на посаду Член наглядової ради Товариства. 
термiном 3 роки. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання за-
гальними зборами акцiонерiв персонального складу Наглядової ради 
Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових 
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осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 
про призначення особи на посаду (протокол Рiчних (чергових) загаль-
них зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. Особа 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,8627%. Володiє па-
кетом акцiй емiтента у розмiрi 231160,00 грн. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 924640 акцiй, що становить 33,8627% 
від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв: економіст ВАТ «ВАСТ «Якушинецьке», Ревізор 
ПрАТ  «Якушинецьке».

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Сiгнаєвська Ма-
рина Iванiвна на посаду Член наглядової ради Товариства. термiном 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами 
акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення за-
гальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду 
(протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р.. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0037%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 25 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 100 акцiй, що становить 
0,0037% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
5 рокiв: бухгалтер ПрАТ «Якушинецьке», Голова наглядової ради ПрАТ  «Яку-
шинецьке».

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Комаха Лiлiя 
Василiвна на посаду Член наглядової ради Товариства. термiном 3 роки. 
Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами 
акцiонерiв персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення за-
гальними зборами акцiонерiв Товариства про призначення особи на посаду 
(протокол Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р.. Особа володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0037%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 25 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 100 акцiй, що становить 
0,0037% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
5 рокiв: директор ТОВ «Агропродпроект», Член наглядової ради ПрАТ «Яку-
шинецьке».

Рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИ-
НЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте рiшення про обрання Шаповал Ва-
силь Федорович на посаду Ревізор Товариства. термiном 3 роки. Пiдстава 
такого рiшення: необхiднiсть обрання загальними зборами акцiонерiв Ре-
візора Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства 
про призначення особи на посаду (протокол Рiчних (чергових) загальних 
зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. Особа володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 0 грн. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0  акцiй, що становить 0% від загальної кількості акцій емітента. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа 
обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ВАТ «ВАСТ «Якушинецьке», головний 
економіст, економіст ПрАТ «Якушинецьке» , Член правління ПрАТ «Яку-
шинецьке»

Наглядовоою радою ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 29 квiтня 2015 р. прийняте 
рiшення про обрання Заремба Свiтлана Миколаївна на посаду Голова на-
глядової ради Товариства. термiном 3 роки. Пiдстава такого рiшення: 
необхiднiсть обрання Наглядовою радою Товариства Голови Наглядової 
ради Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства про 
призначення персонального складу Наглядової ради товариства (протокол 
Рiчних (чергових) загальних зборів акцiонерiв ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 
29  квiтня 2015 р. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
33,8627%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 231160,00 грн. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 924640 акцiй, що становить 
33,8627% від загальної кількості акцій емітента. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
5 рокiв: економіст ВАТ «ВАСТ «Якушинецьке», Ревізор ПрАТ «Якушинець-
ке».

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 СІГНАЄВСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне 

аКцiонерне това-
риСтво "млЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 31798871
3. Місцезнаходження 86108, мiсто Макiївка, Свердлова, 

б.25
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0623 21-56-61 0623 21-56-62

5. Електронна поштова адреса mlz@icm.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

mlz.icm.dn.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 16 вiд 

29.04.2015 року звiльнено (припинено повноваження) Ревiзору Товари-
ства у зв'язку з закiнченням строку обрання. Перебувала на посадi 5 рокiв, 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Рiшенням загальних зборiв Товариства, протокол № 16 вiд 
29.04.2015  року призначено на посаду Ревiзора ПрАТ «МЛЗ». Термiн по-
вноважень 5 рокiв. Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймла протягом своєї дiяльностi: ревiзор ПрАТ «МЛЗ».

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 Лунiка Iгор Вiкторович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2015
(дата)

повІдомлення 
про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ про емІтента 

Повне найменування: приватне аКцiонерне товари-
Ство "БориСпiлЬСЬКа СпецiалiЗована пере-
СУвна меХанiЗована Колона - 530"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 06953327
Адреса місцезнаходження 08300 Київська обл., м.Бориспiль 

вул.Броварська,46
Телефон емітента (04595) 64-4-78
Електронна поштова адреса емітента spmk530@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 06953327.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2015 р. були 
прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства: Переобрано 
на посаді Голова Наглядової ради Товариства особу Волощук Георгiй Олек-
сандрович (паспорт СН 245452 22.08.1996 Дарницький РУГУ МВС України в 
м.Києвi). Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 68.91%. Особу 
переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особу призначено на 5 років. Попереднi посади 
протягом п'яти років – Голова Наглядової ради. Особі належить 1055814 акцiй 
Товариства. Переобрано на посаді Член Наглядової ради Товариства особу 
Волощук Тетяна Георгиївна (СО 467932 12.12.2001 Дарницький РУГУ МВС 
України в м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Осо-
бу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 5 років. Попереднi 
посади протягом п'яти років – Член Наглядової ради. Особі не належать акцiї 
Товариства. Переобрано на посаді Член Наглядової ради Товариства особу 
Волощук Олег Георгійович (СО 257558 19.07.1999 Дарницький РУГУ МВС 
України в м.Києвi). Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 2.61%. 
Особу переобрано рішенням загальних зборів. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 5 років. Попереднi 
посади протягом п'яти років – Голова Наглядової ради. Особі належить 
399050 акцiй Товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. Голова Правління Іванова Тамара Павлівна.
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне 
товариСтво «аГроІнфо». 2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ  - 21077691. 3.Місцезнаходження- 36029, м.Полтава, вул.Швед-
ська, 2. 4.Міжміський код, телефон та факс -(0532)506595/509016. 5.Елек-
тронна поштова адреса– agroinfo@agroinfo.poltava.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації  – http://21077691.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «Агроінфо» повідомляє, що 30.04.2015р. загальними зборами акці-

онерів (протокол № 1) прийнято рішення про припинення емітента шляхом 
перетворення, у зв’язку з чим звільнені: Генеральний директор- Щербак 
Едуард Ігорович, паспорт КО № 748976 вид.08.07.2008р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента, перебував на посаді з 21.04.2011р.; член наглядової ради- Феніч 
Микола Павлович, паспорт КН № 323639 вид.03.02.1997р. Київським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0007% в СК, перебував на 
посаді з 25.04.2013р.; член наглядової ради- Дробаха Лариса Олексіївна, 
паспорт КО № 680287 вид.18.10.2006р. Полтавським РВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,0007% в СК, перебувала на посаді з 25.04.2013р.; 
член наглядової ради- Кіктенко Анатолій Петрович, паспорт КН № 822420 
вид.09.12.1998р. Октябрським РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 
0,0007% в СК, перебував на посаді з 25.04.2013р.; член наглядової ради- 
Носков Анатолій Григорович, паспорт КН № 200382 вид.15.08.1996р. Пол-
тавським РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0007% в СК, пере-
бував на посаді з 25.04.2013р.; член наглядової ради- Сокол Тетяна Петрівна, 

паспорт КО № 129463 вид.09.08.2000р. Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,0007% в СК, перебувала на посаді з 25.04.2013р.; 
голова ревізійної комісії- Овчаренко Ганна Іванівна, паспорт КН № 885889 
вид.23.03.1999р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., воло-
діє 0,0007% в СК, перебувала на посаді з 25.04.2013р.; член ревізійної комі-
сії- Попова Тетяна Григорівна, паспорт КО № 054468 вид.06.03.2000р. 
Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,005% в СК, 
перебувала на посаді з 25.04.2013р.; член ревізійної комісії- Кравченко Во-
лодимир Григорович, паспорт КО № 391765 вид.31.05.2002р. Ленiнським РВ 
ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,007% в СК, перебував на 
посаді з 25.04.2013р.; обрані на строк перетворення: голова комісії з припи-
нення- Щербак Едуард Ігорович, паспорт КО№ 748976 вид.08.07.2008р. Ки-
ївським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в СК 
емітента, посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5-ти років- 
генеральний директор ПрАТ «Агроінфо»; член комісії з припинення- Листо-
пад Тетяна Василівна, паспорт КО№ 833856 вид. 28.10.2010р. Октябрським 
РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в СК, посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх 5-ти років- головний бухгал-
тер ПрАТ «Агроінфо»; член комісії з припинення- Павлій Оксана Валентинів-
на, паспорт КН № 465191 вид.15.08.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., не володіє часткою в СК, посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 5-ти років- директор ТОВ «Полтавський 
аукціонний центр». Звільнені та обрані посадові особи непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) Щербак е.І. 30.04.2015р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне то-
вариСтво «аГроІнфо». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 
21077691. 3.Місцезнаходження- 36029, м.Полтава, вул.Шведська, 2. 4.Між-
міський код, телефон та факс -(0532)506595/509016. 5.Електронна поштова 
адреса– agroinfo@agroinfo.poltava.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://21077691.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про при-
пинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента 

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «Агроінфо» повідомляє, що 30.04.2015р. загальними зборами акці-

онерів (протокол № 1) прийнято рішення про припинення емітента шляхом 
перетворення. Рішення прийнято з метою спрощення системи управління, 
мінімізація витрат акціонерного товариства, пов’язаних з обслуговуванням 
такої організаційно - правової форми як приватне акціонерне товариство. Ре-
зультати голосування: «за»- 127 966 шт.голосуючих акцій, що становить 100% 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвались на загальні збори, «про-
ти»- немає. Приватне акціонерне товариство «Агроінфо» припиняється шля-
хом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроінфо». 
При перетворенні ПрАТ «Агроінфо» всі його майнові права, грошові кошти, 
зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонаступника 
товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінфо», розмір статутного ка-
піталу якого становить 143 388,00 (Сто сорок три тисячі триста вісімдесят ві-
сім гривень 00 копійок) грн. Обмін акцій АТ на частки ТОВ здійснюється таким 
чином, що розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ «Агроінфо» буде 
дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «Агроінфо» на дату прийнят-
тя рішення про припинення товариства у зв’язку з перетворенням та складе 
143 388,00 (Сто сорок три тисячі триста вісімдесят вісім гривень 00 копійок) 
грн. Акції ПрАТ «Агроінфо» конвертуються в частки Товариства-
правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1.Акції товариства, що пере-
творюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розпо-
діляються серед його учасників. Розподіл часток відбувається із збереженням 
співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіта-
лі акціонерного товариства, що перетворюється. Загальна номінальна вар-
тість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі 
ПрАТ  «Агроінфо» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та 
відсотку у статутному капіталі Товариства-правонаступника.

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

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

2. Голова комісії з припинення (підпис) Щербак е.І.. 30.04.2015р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «наУКово-вироБниЧа КомпанІя 
«дІапроф-мед»

2. Код за ЄДРПОУ: 24265186
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, офіс 62
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 433-03-00, 433-02-22
5. Електронна поштова адреса: tech@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: diaproph.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» вiд 

29.04.2015р. (Протокол №30) шляхом кумулятивного голосування у зв’язку 
з закiнченням термiну дiї повноважень прийнято рiшення припинити з 
30.04.2015 р. повноваження посадових осіб, які перебували на посадах з 
12.04.2013р.: 1) Голови Наглядової ради – Шевчук Олександр Анатолійо-
вич; володіє часткою 7,998634% в статутному капіталі емітента; 2) Члена 
Наглядової ради – Співак Микола Якович; володіє часткою 17,5000% в ста-
тутному капіталі емітента; 3) Члена Наглядової ради – Марієвський Віктор 
Федорович; володіє часткою 7,5000% в статутному капіталі емітента. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» вiд 
29.04.2015р. (Протокол №30) шляхом кумулятивного голосування на строк 
до прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення обрано 
з 30.04.2015 р. на посади: 1) Член Наглядової ради – Співак Микола Якович; 
володіє часткою 17,500000% в статутному капіталі емітента; інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: завідувач відділу Інститут мі-
кробіології ім. Д.К. Заболотного, Член Наглядової ради ПрАТ «НВК «Діапроф-
Мед»; 2) Член Наглядової ради – Марієвський Віктор Федорович; володіє 
часткою 7,500000% в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: директор Інститут епідеміології та інфек-
ційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, Член Наглядової ради ПрАТ «НВК 
«Діапроф-Мед»; 3) Член Наглядової ради – Кобрин Тарас Михайлович; воло-
діє часткою 7,001366% в статутному капіталі емітента; інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством Голова правління Софронов андрій Іванович, 30.04.2015р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «УКраЇнСЬКий

 фІнанСовий алЬянС»
повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Український 
фiнансовий альянс"

2. Код за ЄДРПОУ 32374372
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя 

Жовтня, 100/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0443777395, 0443777396
5. Електронна поштова адреса office@ufa-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://smida.gov.ua/db/xml/news

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Страхова компанiя «Український 

фiнансовий альянс» (далі за текстом-Товариство) від 28.04.2015 року (про-
токол № 24), прийнято рішення про припинення повноважень членів На-
глядової ради Товариства та припинення цивільно-правових договорів 
укладених з ними. Вищезазначені дії проводяться у зв’язку із закінченням 
строку, на який було обрано членів Наглядової ради Товариства, та з метою 
приведення діяльності Товариства до норм чинного законодавства. 

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Закри-
того акціонерного товариства «СОЮЗ-КОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 
1027700483623. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 359293 штук 
простих іменних акцій, що становить 24,5% у статутному капіталі Товари-
ства. На зазначеній посаді перебувало протягом трьох років.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Закри-
того акціонерного товариства «ІНТЕРГАЗПРОД», код ЄДРПОУ 
1027700483403. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 359293 штук 
простих іменних акцій, що становить 24,5% у статутному капіталі Товари-
ства. На зазначеній посаді перебувало протягом трьох років.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «НАФТОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-
УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 32073551. Акціями емітента не володіє з травня 
2014 року. На зазначеній посаді перебувало протягом трьох років.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2015 року 
(протокол № 24) обрано Наглядову раду у складі трьох членів: Голова На-
глядової ради Товариства Закрите акціонерне товариство «СОЮЗ-
КОНСАЛТ», код ЄДРПОУ 1027700483623. Володіє пакетом акцій емітента 
у розмірі 359293 штук простих іменних акцій, що становить 24,5% у статут-
ному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Обрано строком на три роки.

Член Наглядової ради Товариства Закрите акціонерного товариства 
«ІНТЕРГАЗПРОД», код ЄДРПОУ 1027700483403. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 359293 штук простих іменних акцій, що становить 24,5% 
у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Обрано строком на три роки.

Член Наглядової ради Товариства Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «СЕРВІС ГРУП 2012», код ЄДРПОУ 38498013. Володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 359292 штук простих іменних акцій, що становить 
24,5% у статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Обрано строком на три роки.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2015 року 
(протокол № 24) припинено повноваження Ревізора ПрАТ «Страхова 
компанiя «Український фiнансовий альянс» Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Рентойл», код ЄДРПОУ 31514850, у зв’язку із закінченням 
строку, на який його було обрано, а також припинено цивільно-правовий 
договір, укладений з Ревізором. Акціями емітента не володіє з травня 
2014 року. На зазначеній посаді перебувало протягом трьох років.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2015 року 
(протокол № 24) обрано Ревізора ПрАТ «Страхова компанiя «Український 
фiнансовий альянс» Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛСІ 
ТАУН», код ЄДРПОУ 38972057. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
194311 штук простих іменних акцій, що становить 13,25% у статутному 
капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обрано строком на три роки.

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
тимчасово виконуючий обов’язки 
Голови Правління Кулєнiч Олександр Iллiч

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво 
«автотранСпортне 
пiдприємСтво 13002»

2. Код за ЄДРПОУ 03114307
3. Місцезнаходження 03039, мiсто Київ, Миколи Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон 
та факс

+380 44 224 92 60 +380 44 224 92 60

5. Електронна поштова 
адреса

vlad@ineko.com

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

motor-city.com.ua/node/206

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного 

Товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( протокол № 10 вiд 
29 квiтня 2015 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Това-
риства з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНIЯ 
«КЖК» (код ЄДРПОУ: 33881437). Перебувало на посадi з 15.04.2014 р. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента становить -76,36%, 
15 955 800 шт. простих iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( про-
токол №10 вiд 29 квiтня 2015 року) припинено повноваження Члена На-
глядової ради Олейнiкова Олексiя Олександровича (паспорт серiї СН 
№847298, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
04  червня 1998 р.). Перебував на посадi з 15 квiтня 2014 р. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє 
в статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт. простих iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв Публiчного акцiонерного 
Товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» ( протокол № 10 вiд 
29 квiтня 2015 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Компанiя «УЕСТ МIДЛЕНДС ХОЛДИНГЗ КОРП.» (Британськi Вiргiнськi 
острови, код реєстрацiї 222961). Перебувало на посадi з 15.04.2014 р. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента становить - 0,00297%, 
622 шт. простих iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол №10 вiд 29 квiтня 2015 року) обрано Члена Наглядової ради Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНIЯ 
«КЖК» (код ЄДРПОУ: 33881437). Обрано строком на 3 роки. Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. 
простих iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол № 10 вiд 29 квiтня 2015 року) обрано Члена Наглядової ради Будякова 
Владислава Євгеновича (паспорт серiї ВА № 054527, виданий Центрально-
Мiським РВ УМВС України в м. Горлiвцii 17 квiтня 1996 р.). Обраний стро-
ком на 3 роки. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння 
ПАТ IК «IНЕКО». Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 
0,00 %, 0 шт. простих iменних акцiй.

На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Автотранспортне пiдприємство 13002» (прото-
кол № 10 вiд 29 квiтня 2015 року) обрано Члена Наглядової ради Людке-
вича Станiслава Генрiховича, (паспорт серiї СН № 166232, виданий 
Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 04 червня 1996 р.). Обраний 
строком на 3 роки. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Вiце-предидента - 
Генерального директора ТОВ «Iнвестицiйна група «IНЕКО». Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт. простих iменних 
акцiй.

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 Кортишкова Наталiя Юрiївна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2015
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 6 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

повідомлення про виникнення особливої інформації 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
товариСтво "новоКа-
ХовСЬКий Завод 
СилiКатноЇ цеГли

2. Код за ЄДРПОУ 05520359
3. Місцезнаходження 74900, 74900, м. Нова Каховка, 

вул. Iндустрiальна, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

05549 4-51-78

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

nk-tsegla.in.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Слiпого Олексан-

дра Сергiйовича згiдно протоколу № 1 чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «НК ЗСЦ» вiд 30.04.2015 р. На посадi перебував з 
12.05.2012 р. по 30.04.2015 р. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Слiпого Олексiя 
Сергiйовича згiдно протоколу № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «НК ЗСЦ» вiд 30.04.2015 р. На посадi перебував з 12.05.2012 р. по 
30.04.2015 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

Обрано Членом Наглядової радиСлiпого Олександра Сергiйовича 
згiдно протоколу № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НК 
ЗСЦ» вiд 30.04.2015 р. строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Обрано Головою Наглядової ради Слiпого Олександра Сергiйовича 
згiдно протоколу № 3 засiдання Наглядової ради ПрАТ «НК ЗСЦ» вiд 
30.04.2015 р.

Обрано Членом Наглядової ради Слiпого Олексiя Сергiйовича згiдно 
протоколу № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НК ЗСЦ» вiд 
30.04.2015 р. строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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 Слiпий Сергiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.04.2015

(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

товариСтво «водiнвеСт»
2. Код за ЄДРПОУ: 24375495
3. Місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул. Рогнiдинська, 1/13, лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2345077, 2345077
5. Електронна поштова адреса: vodinvest@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: Antrekot.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-

хом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
2. текст повідомлення:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Водiнвест» (Прото-
кол №1/15) вiд 29.04.2015р. прийнято рiшення вищим органом товариства 
про припинення Приватного акцiонерного товариства «Водiнвест» шляхом 
реорганiзацiї через перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Водiнвест». 

Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом перетворення) прийня-
те 100,00 % голосiв, якi прийняли участь в загальних зборах: «За» – 100 
голосiв, що складає 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
беруть участь у зборах. 

Метою даної реорганiзацiї є мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як 

акцiонерне товариство, та є оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi 
дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства. 

При перетвореннi ПрАТ «Водiнвест» всi його майновi права, грошовi ко-
шти, зобов’язання та iншi права та обов’язки переходять до його право-
наступника – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Водiнвест», 
розмiр статутного капiталу якого становить 18 750,0 (вiсiмнадцять тисяч 
сiмсот п'ятдесят) гривень. Затверджено наступнi умови обмiну акцiй на 
частки правонаступника ПрАТ «Водiнвест»: вiдсотковий розмiр частки 
власника акцiй у Статутному капiталi ПрАТ «Водiнвест», що реорганiзується, 
має дорiвнювати вiдсотковому розмiру його частки в Статутному капiталi 
ТОВ, що створюється в процесi реорганiзацiї. Обмiн акцiй на письмовi 
зобов'язання про видачi вiдповiдної частки у Статутному капiталi Товари-
ства, що створюється в процесi реорганiзацiї, здiйснюється у строк до 60 
календарних днiв, з 01 травня 2015 року до 30 червня 2015 року (включно). 
Видача письмових зобов'язань проводиться за адресою мiсцезнаходження 
Товариства: 01004, м.Київ, вул. Рогнiдинська, 1/13, лiтера А (кабiнет Голови 
Комiсiї з припинення). На 2-ому етапі здійснюється обмін письмових 
зобов’язань на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Водінвест» з дати проведення установчих зборів Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Водінвест», термін обміну не обмеже-
ний.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Генеральний директор яремчук олег павлович, 
30.04.2015р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
товариСтво «ХлiБ 
приаЗов'я»

2. Код за ЄДРПОУ 02080782
3. Місцезнаходження 87632, Донецька обл., Новоазовський 

район, смт. Сєдове, вул. Калiнiна, 98
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(098) 516-06-87 (098) 516-06-87

5. Електронна поштова 
адреса

nina-nikolaeva@mail.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, 
яка додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://02080782.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням Загальними зборiв акцiонерiв ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» вiд 

29.04.2015р.:
1. Припинено (у зв’язку з вiдчуженням акцiй Товариства) повноважен-

ня одноособового члена Наглядової ради - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI 
IЛЛIЧА» (код за ЄДРПОУ 00191129, мiсцезнаходження: Україна, 87504, 
Донецька обл, м. Марiуполь, вул. Левченка, буд 1). Часткою у статутному 
капiталi не володiє. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
призначена на посаду одноособового члена Наглядової ради рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 16.04.2014р. Судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальними зборiв акцiонерiв ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» вiд 
29.04.2015р.:

1. Обрана на посаду одноособового члена Наглядової ради Товари-
ства посадова особа – юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI IНВЕСТИЦIЇ» 
(iдентифiкацiйний код 38769501, мiсцезнаходження: 83114, Донецька об-
ласть, м. Донецьк, пр. Панфiлова, б. 21, корп. 6). Частка у статутному 
капiталi – 1 221 334 шт. акцiй або 87,2381%. Особа призначається строком 
на 1 рiк. Судимостi за корисливi та посадовi злочини 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. Найменування посади Вдовенко Володимир Андрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.05.2015
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 
КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00381152
3. Місцезнаходження 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, 

вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04633) 2-40-95

5. Електронна поштова 
адреса

mkk@ichnya.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www. ichnya.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення 
щодо змiн в складi Наглядової Ради:

-звiльнено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627 
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з посади Голови 
Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 
з 09.02.2011р. до 30.04.2015р.

-звiльнено Запорощук Валентина Анатолійовича (паспорт НС 995858 
12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Члена 
Наглядової ради. Володiє 0,00725% акцiй Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
з 09.02.2011р. до 30.04.2015р.

-звiльнено Ільченка Олега Володимировича (паспорт МА 109712 
12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi) з посади 
Члена Наглядової ради. Володiє 0,0005% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
з 09.02.2011р. до 30.04.2015р.

-призначено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627 
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду Голови 
Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на поса-
ду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 09.02.2011р. – Голова Наглядо-
вої ради ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ». 

-призначено Запорощук Валентина Анатолійовича (паспорт НС 
995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на поса-
ду Члена Наглядової ради. Володiє 0, 00725% акцiй Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено 
на посаду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 09.02.2011р. –член На-
глядової ради ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІ-
НАТ».

-призначено Фролову Світлану Анатолійовну (паспорт НС 183303 
24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена 
Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 
3 роки. Попереднi посади: З 24.10.1996 р. - заступник генерального ди-
ректора ТОВ «Провіант».

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 Носарев І.А.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2015
(дата)

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
«ІЧнянСЬКий молоЧно-КонСервний КомБІнат»

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНС БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869) 
(далі  – Банк), місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, 
будинок 5.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12 червня 2015 р. 
о 11:00 годині за адресою: 02002, місто Київ, вулиця панельна, бу-
динок 5, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК» для участі в позачерго-
вих загальних зборах відбудеться 12 червня 2015 року за місцем про-
ведення загальних зборів.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 годин 30 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 годин 45 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у 

загальних зборах – 08 червня 2015 р. на 24:00 годину.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно 

мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додат-
ково документи, що посвідчують їх право на участь у загальних зборах 
акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК», оформлені згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування) загальних 

зборів:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акці-

онерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ФІНАНС БАНК».
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Го-

лови та членів Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».
5. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС 

БАНК».
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».

7. Обрання Голови Наглядової ПАТ «ФІНАНС БАНК».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядо-
вої ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та 
членами Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК».

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і 
Статутом ПАТ «ФІНАНС БАНК», мають можливість ознайомитись з доку-
ментами, пов'язаними з питаннями порядку денного (переліку питань, що 
виносяться на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів, за 
місцезнаходженням ПАТ «ФІНАНС БАНК»: 02002, місто Київ, вулиця Па-
нельна, будинок 5, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10 годин 00 хвилин 
до 17 годин 00 хвилин (обідня перерва з 13.00 г. до 14.00 г.) у залі нарад ПАТ 
«ФІНАНС БАНК», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі 
письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «ФІНАНС БАНК» не пізні-
ше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Для ознайомлення з доку-
ментами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам 
(уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного 
законодавства України підтверджує повноваження представника.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування), є Ви-
конуючий обов‘язки Голови Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» Петченко 
Павло Вікторович.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного (переліку питань, що 
виносяться на голосування) приймаються у письмовій формі в порядку, 
визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «ФІНАНС 
БАНК», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 
за адресою: 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5.

Телефон для довідок: (044) 569-40-70.
Голова наглядової ради
пат «фІнанС БанК»  о. І. довгополюк

наглядова рада

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «фІнанС БанК»
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій 
України»

2. Код за ЄДРПОУ 30370711
3. Місцезнаходження вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, 

04071, Україна 
4. Міжміський код, телефон та факс тел. (044) 591 0400, 591 0440, 

факс (044) 482 5201
5. Електронна поштова адреса info@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 

яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.csd.ua/index.
php?option=com_content&view=art
icle&id=1073&Itemid=236&lang=ua

7. Вид особливої інформації відповід-
но до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, затвер-
джене рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового 
ринку від 03.12.13 № 2826 

відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
28.04.15 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Національний 

депозитарій України» прийняті наступні рішення (протокол від 28.04.15 
№  2):

- про дострокове припинення повноважень (звільнення) членів 
правління публічного акціонерного товариства «національний депо-
зитарій України»:

Припинити достроково повноваження (звільнити) наступних членів 
Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозита-
рій України»:

- Прасолової Крістіни Ігорівни,
- Івченка Ігоря Вікторовича,
- Іванова Максима Юрійовича,
- Степаненка Андрія Васильовича,
- Румпи Сергія Юрійовича.
Член Правління – Прасолова Крiстiна Iгорiвна (паспорт серії ВН 

№188029, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 
14.10.05) часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіє. Прасолова 
К.І. перебувала на даній посаді з 24.04.14.

Член Правління – Івченко Ігор Вікторович (паспорт серії КЕ №287833, 
виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй області 05.08.96) 
часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіє. Івченко І.В. перебу-
вав на даній посаді з 24.04.14.

Член Правління – Іванов Максим Юрійович (паспорт серії СН №953471, 
виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.11.98) часткою у 
статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіє. Іванов М.Ю. перебував на даній 
посаді з 24.04.14.

Член Правління – Степаненко Андрій Васильович (паспорт серії СО 
№121010, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.06.99) 
часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіє. Степаненко А.В. пе-
ребував на даній посаді з 24.04.14.

Член Правління – Румпа Сергій Юрійович (паспорт серії ВВ № 673932, 
виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 17.12.98) част-
кою у статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіє. Румпа С.Ю. перебував на 
даній посаді з 24.04.14.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить під-
став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб. 

Члени Правління ПАТ «НДУ» не мають непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини.

- про призначення членів правління публічного акціонерного това-
риства «національний депозитарій України»:

Призначити членами Правління Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України»:

Власенка Юрія Миколайовича;
Каменяра Сергія Володимировича;
Степаненка Андрія Васильовича.
ПАТ «НДУ» не має інформації щодо паспортних даних Власенка Ю.М. 
Каменяр С.В., паспорт серії СН №133461, виданий Залізничним РУ ГУ 

МВС України в м. Києві 02.04.96.
Степаненко А.В., паспорт серії СО №121010, виданий Подільським РУ 

ГУ МВС України в м. Києві 01.06.99.
Члени Правління ПАТ «НДУ» акціями та часткою у статутному капіталі 

ПАТ «НДУ» не володіють.
Члени Правління ПАТ «НДУ» не мають непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини.
Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить під-

став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб. 

Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить стро-
ку, на який призначено членів Правління ПАТ «НДУ». 

Власенко Ю.М. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 
2009-2011 роки – Інвестиційний Директор «Терра Фуд»; лютий 2012 р. – бе-
резень 2013 р. – Заступник Голови Правління ПАТ «Брокбізнесбанк»; чер-
вень 2014 р. – червень 2014 р. – Заступник Голови Правління ПАТ «Форум 
Банк»; Виконавчий Директор УкрСВІФТ.

Каменяр С.В. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 
вересень 2008 р. - січень 2011 р. - Заступник начальника Казначейства ВТБ 
Банк-Україна; лютий 2011 р. - травень 2011 р. – Віце-президент - Начальник 
Казначейства ВТБ Банк-Україна; березень 2012 р. - серпень 2013 р. – Рад-
ник «Інвестиційний Капітал Україна»; серпня 2013 р. - лютий 2014 р. - Член 
Правління Брокбізнесбанк; квітень 2014 р. – листопад 2014 р. – Член Прав-
ління ПАТ «НДУ»; листопад 2014 р. – квітень 2015 р. – Член Правління 
«Платинум Бланк».

Степаненко А.В. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 
грудень 2008 р. – листопад 2012 р. – Партнер ТОВ «ЕсБі Консалтинг»; бе-
резень 2013 р. – квітень 2014 р. –керівник ТОВ «СіЕфДжі»; квітень 
2014  р.  – по теперішній час – Член Правління ПАТ «НДУ».

- про дострокове припинення повноважень членів наглядової 
ради публічного акціонерного товариства «національний депозита-
рій України»:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Публіч-
ного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Національний банк України – 25% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 25% статут-

ного капіталу ПАТ «НДУ».
Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку 

України – 10,9399% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» - 

24,9903% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно – імпортний 

банк України» - 9,9903% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
ПАТ «НДУ» не має інформації щодо паспортних даних Арсенюка О.В. та 

Амеліна А.І.
Голова Наглядової ради ПАТ «НДУ» Арсенюк Олександр Вадимович та 

Заступник Голови Наглядової ради ПАТ «НДУ» Амелін Анатолій Ігорович 
часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіють.

Арсенюк О.В., Амелін А.І. не мають непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить під-
став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб. 

Члени Наглядової ради ПАТ «НДУ» перебували на даних посадах з 
24.04.14.

Голова Наглядової ради ПАТ «НДУ» Арсенюк О.В. та Заступник Голови 
Наглядової ради ПАТ «НДУ» Амелін А.І. перебували на даних посадах з 
22.05.14.

- про обрання членів наглядової ради публічного акціонерного то-
вариства «національний депозитарій України»:

Обрано до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України»:

Тарасенко Олексій Олександрович.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 25% статут-

ного капіталу ПАТ «НДУ».
Сульжик Роман Миколайович.
Національний банк України – 25% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку 

України – 10,9399% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
Арсенюк Олександр Вадимович.
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» - 

24,9903% статутного капіталу ПАТ «НДУ».
ПАТ «НДУ» не має інформації щодо паспортних даних Тарасенка О.О., 

Сульжика Р.М. та Арсенюка О.В. 
Тарасенко О.О., Сульжик Р.М., Арсенюк О.В. акціями та часткою у ста-

тутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіють.
Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить під-

став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб. 
Тарасенко О.О., Сульжик Р.М., Арсенюк О.В. не мають непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини.
Тарасенко О.О. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 

2010-2011 роки – директор департаменту ДКЦПФР; 2012-2015 роки - член 
Комісії НКЦПФР; 2015 р. – по теперішній час – доцент Українського інститу-
ту розвитку фондового ринку.

Сульжик Р.М. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 
2008-2011 роки – Голова торгівлі процентовими інструментами Deutsche 
Bank, Москва; 2012-2015 роки – Голова ринку деривативів, Московська бір-
жа, Москва.

Арсенюк О.В. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 2005-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «нацІоналЬний депоЗитарІй УКраЇни»
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2011 роки. - заступника директора департаменту монетарної політики – началь-
ник управління аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Національ-
ного банку України; 2011-2015 роки –заступник директора Генерального 
департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України; 
2015  р.  – дотепер – начальник управління оперативного регулювання грошово-
кредитного ринку Департаменту відкритих ринків Національного банку України.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить стро-
ку, на який обрано членів Наглядової ради ПАТ «НДУ». 

- про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії пу-
блічного акціонерного товариства «національний депозитарій України»:

Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії Публічно-
го акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Дубова Олена Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» не во-
лодіє часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ», перебувала на даній по-
саді з 24.04.14.

Панасюк Олег Броніславович – Член Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» не 
володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ», перебував на даній по-
саді з 24.04.14.

Хрустальова Наталя Олексіївна – Член Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» не 
володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «НДУ», перебувала на даній по-
саді з 24.04.14.

ПАТ «НДУ» не має інформації щодо паспортних даних Дубової О.А., Па-
насюка О.Б., Хрустальової Н.О. 

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій Укра-
їни» не містить підстав та обґрунтувань змін у персональному складі поса-
дових осіб. 

Голова та Члени Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» не мають непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини.

- про обрання членів ревізійної комісії публічного акціонерного то-
вариства «національний депозитарій України»:

Обрано до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України»:

Папаіка Алла Вікторівна;
Козаченко Сергій Олександрович;
Хрустальова Наталя Олексіївна.
Відповідно до пункту 10.2 Статуту ПАТ «НДУ» Головою Ревізійної комісії 

обрано Папаіку Аллу Вікторівну.
Папаіка А.В., паспорт серії ВС № 413455, виданий Селидівським МВ 

УМВС України у Донецькій області 06.10.2000.

ПАТ «НДУ» не має інформації щодо паспортних даних Козаченка С.О. та 
Хрустальової Н.О. 

Папаіка А.В., Козаченко С.О., Хрустальова Н.О. акціями та часткою у 
статутному капіталі ПАТ «НДУ» не володіють.

Папаіка А.В., Козаченко С.О., Хрустальова Н.О. не мають непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить під-
став та обґрунтувань змін у персональному складі посадових осіб. 

Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» не містить строку, на 
який обрано членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ». 

Папаіка А.В. протягом останніх п`яти років обіймала наступні посади: 
2010-2011 роки – заступник директора департаменту корпоративних відно-
син ДКЦПФР; 2011 р. – по теперішній час – директор департаменту корпо-
ративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР.

Козаченко С.О. протягом останніх п`яти років обіймав наступні посади: 
травень 2010 р. – квітень 2012 р. – директор Центру корпоративного бізнесу 
АКБ соціального розвитку «УКРСОЦБАНК»; квітень 2012 р. – травень 
2014  р. – радник Голови Ради Директорів з корпоративного бізнесу, заступ-
ник Голови Ради Директорів, радник Голови Ради Директорів з стратегічного 
планування «Дельта Банк»; листопад 2014 р. – дотепер – заступник дирек-
тора Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пен-
сійного фонду, перший заступник директора Дирекції з управління діяльніс-
тю Корпоративного недержавного пенсійного фонду, заступник директора 
Департаменту – начальник управління персоніфікованого обліку та інвести-
ційної діяльності Департаменту з управління діяльністю Корпоративного не-
державного пенсійного фонду Національного банку України. 

Хрустальова Н.О. - вересень 2009 р. – серпень 2011 р. - Заступник Голови 
Правління -начальник управління внутрішнього аудиту Публічного акціонер-
ного товариства «Терра Банк»; серпень 2011 р. – січень 2012 р. – В.о. дирек-
тора Департаменту аудиту Національного банку України; січень 2012 р. – до-
тепер – директор Департаменту аудиту Національного банку України. 

Термін повноважень посадових осіб та органів управління визначено 
Статутом ПАТ «НДУ» та чинним законодавством.

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

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

Голова правління  Г.Журов
М.П.

30.04.15

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

приватне аКцiонерне то-
вариСтво «дв СиСтема»

2. Код за ЄДРПОУ 33498034
3. Місцезнаходження 01021, Київ, Липська, буд. 19/7, кв. 51
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 531 64 77 (044) 531 64 77

5. Електронна поштова адреса prat_33498034@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://dvsystem.emitents.org

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

ii. текст повідомлення
28.04.2015 р. ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДВ СИС-

ТЕМА» отримано вiд ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КАПIТАЛ СЕРВIС» письмове повiдомлення (за вих. № 27-04-15/01 вiд 
27.04.2015 р.) на пiдставi якого стало вiдомо, що вiдбулися змiни щодо 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 
емiтента, а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАПIТАЛ СЕРВIС», мiсцезнаходження: 
03150, мiсто Київ, вул.Лабораторна, буд. 11, код за ЄДРПОУ 32828110, що 
становив 1099032 штук простих iменних акцiй (48,2032% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) зменшився до 1034032 штук простих 
iменних акцiй (45,3523% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 
Iнформацiя щодо дати облiку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня.

28.04.2015 р. ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДВ СИСТЕ-
МА» отримано вiд ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РА-
БАТ IНВЕСТ» письмове повiдомлення (за вих. № 26-04-15/01 вiд 26.04.2015  р.) 
на пiдставi якого стало вiдомо, що вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, а саме: розмiр паке-
ту акцiй акцiонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«РАБАТ IНВЕСТ», мiсцезнаходження: 01021, мiсто Київ, вул. Михайла Грушев-

ського, буд. 9, оф. 66, код за ЄДРПОУ 37266579, що становив 0 штук простих 
iменних акцiй (0 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента) збiльшився 
до 338780 штук простих iменних акцiй (14,8588% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй емiтента). Iнформацiя щодо дати облiку (дiйсної дати змiн, що 
вiдбулися), вiдсутня.

28.04.2015 р. ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДВ СИСТЕ-
МА» отримано вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ» письмове повiдомлення (за вих. № 25-04-15/01 вiд 
25.04.2015 р.) на пiдставi якого стало вiдомо, що вiдбулися змiни щодо 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, 
а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ», мiсцезнаходження: 40000, мiсто 
Суми, Площа Покровська, буд. 3, код за ЄДРПОУ 01562349, що становив 
250000 штук простих iменних акцiй (10,9649% вiд загальної кiлькостi голосую-
чих акцiй емiтента) збiльшився до 315000 штук простих iменних акцiй 
(13,8158% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя 
щодо дати облiку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), вiдсутня.

28.04.2015 р. ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДВ СИСТЕ-
МА» отримано вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ» письмове повiдомлення (за вих. № 27-04-15/02 
вiд 27.04.2015 р.) на пiдставi якого стало вiдомо, що вiдбулися змiни щодо 
власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, 
а саме: розмiр пакету акцiй акцiонера – ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СТОКВЕЛ КАПIТАЛ», мiсцезнаходження: 
03150, мiсто Київ, вул. Лабораторна, буд. 11, код за ЄДРПОУ 34239673, що 
становив 338780 штук простих iменних акцiй (14,8587% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента) зменшився до 0 штук простих iменних акцiй (0% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). Iнформацiя щодо дати 
облiку (дiйсної дати змiн, що вiдбулися), 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 Кульченко Едуард Валентинович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2015
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 6 травня 2015 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Каланчацький комбiнат 
хлiбопродуктiв»

2. Код за ЄДРПОУ 00952344
3. Місцезнаходження 75822, Херсонська область, 

Каланчацький район, смт. Мирне, 
вул. Елеваторна, буд. 5

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0553039177 0553039177

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

kkhp.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 

рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової 
ради Шмiдт Жанни Володимирiвни (паспорт 75 00 471025 виданий УВД 
Металлургического района г. Челябинска 29.06.2001р.) на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). 
Особа акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 
19.04.2013р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової 
ради Назмутдинової Лiлiї Зайнагiтдинiвни (паспорт 75 00 551544 виданий 
УВД Курчатовского района г. Челябинска 18.12.2000р.) на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). 
Особа акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 
19.04.2013р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової 
ради Петрашевої Наталiї Сергiївни (паспорт 75 12 164000 виданий УФМС 
России по Челябинской области в Тракторозаводском районе г. Челябин-
ска 04.09.2012р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (про-
токол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа акцiями товариства не володiє. Осо-
ба обiймала дану посаду з 19.04.2013р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової 
ради Захарової Свiтлани Миколаївни (паспорт 75 05 784792 виданий 
УВД Калининского района г. Челябинска 07.07.2006р.) на пiдставi рiшення 
загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 19.04.2013р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової 
ради Чернова Максима Вєньямiновича (паспорт 75 00 264119 выданий 
УВД Ленинского района г. Челябинска 12.07.2000р.) на пiдставi рiшення 
загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 19.04.2013р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної 
комiсiї Блiнової Ольги Олександрiвни (паспорт 75 01 137895 виданий 
УВД Калининского района г. Челябинска 18.03.2002р.) на пiдставi рiшення 
загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 17.07.2012р. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено у зв’язку 
iз припиненням органу товариства.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної 
комiсiї Крюкової Тетяни Михайлiвни (паспорт 75 03 973854 виданий УВД 
Металлургического района г. Челябинска 23.10.2003р.) на пiдставi 

рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). 
Особа акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 
17.07.2012р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не 
призначено у зв’язку iз припиненням органу товариства.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної 
комiсiї Грибушенкова Дмитра Анатолiйовича (паспорт 75 03 278732 
виданий УВД Калининского района г. Челябинска 10.04.2003р.) на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 
28.04.2015р.). Особа акцiями товариства не володiє. Особа обiймала 
дану посаду з 17.07.2012р. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої посадо-
вої особи нiкого не призначено у зв’язку iз припиненням органу това-
риства.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Назмутдинову 
Лiлiю Зайнагiтдинiвну (паспорт 75 00 551544 виданий УВД Курчатов-
ского района г. Челябинска 18.12.2000р.) на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа акцiями 
товариства не володiє. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала 
посади спецiалiста, начальника вiддiлу, члена наглядової ради. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Петрашеву На-
талью Сергiївну (паспорт 75 12 164000 виданий УФМС России по Челя-
бинской области в Тракторозаводском районе г. Челябинска 04.09.2012р.) 
на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 
28.04.2015р.). Особа акцiями товариства не володiє. Особу обрано на 
3  роки. До обрання займала посади юрисконсульта, начальника вiддiлу, 
члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Захарову 
Свiтлану Миколаївну (паспорт 75 05 784792 виданий УВД Калининского 
района г. Челябинска 07.07.2006р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа акцiями товариства 
не володiє. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади 
фiнансового директора, члена наглядової ради. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Тряпiцина Сергiя 
Петровича (паспорт 29 07 234997 виданий ТП УФМС России по Калуж-
ской области в Мешовском районе 17.12.2007р.) на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особу обрано на 3 роки. До обрання за-
ймала посади менеджера, директора, заступника директора. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами та Наглядовою радою То-
вариства прийнято рiшення про обрання на посаду члена та Голови На-
глядової ради Шмiдт Жанну Володимирiвну (паспорт 75 00 471025 ви-
даний УВД Металлургического района г. Челябинска 29.06.2001р.) на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 
28.04.2015р.) та рiшення Наглядової ради (протокол б/н вiд 28.04.2015р.). 
Особа акцiями товариства не володiє. Особу обрано на 3 роки. До об-
рання займала посади начальника юридичної служби, голови Наглядо-
вої ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

28.04.2015р. рiчними загальними зборами Товариства прийнято 
рiшення про обрання на посаду ревiзора товариства Грибушенкова Дми-
тра Анатолiйовича (паспорт 75 03 278732 виданий УВД Калининского 
района г. Челябинска 10.04.2003р.) на пiдставi рiшення загальних зборiв 
товариства (протокол №20 вiд 28.04.2015р.). Особа акцiями товариства 
не володiє. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади заступ-
ника фiнансового директора, члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 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. Найменування посади Кузьмiна Вiра Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2015
(дата)

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
«КаланЧацЬКий КомБiнат ХлiБопродУКтiв»
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правлІння пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва по ГаЗопоСтаЧаннЮ та 

ГаЗифІКацІЇ «ШепетІвКаГаЗ»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ:03361394
3.Місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Еко-

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

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

ІІ текст повідомлення
27 квітня 2015 року Загальні збори акціонерів ПАТ «Шепетівкагаз» ви-

рішили припинити достроково повноваження (протокол №20):
- Голови Наглядової ради Товариства Петренка Григорія Миколайовича;
- Члена Наглядової ради Товариства Раєва Ігора Володимировича;
- Члена Наглядової ради Товариства Турінського Євгена Володимировича;
- Члена Наглядової ради Товариства Папаша Івана Якимовича;
- Члена Наглядової ради Товариства Федорійчука Ярослава Петровича.
Підставою прийняття рішення є необхідність формування повного скла-

ду Наглядової ради Товариства, шляхом кумулятивного голосування.
петренко Григорій миколайович (згоду на розкриття паспортних даних 

не надано), припинено повноваження, як Голови Наглядової ради ПАТ «Шепе-
тівкагаз», володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0019%, перебував 
на зазначеній посаді 3роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необ-
хідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства.

раєв Ігор володимирович (згоду на розкриття паспортних даних не нада-
но), припинено повноваження, як члена Наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз», 
володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,4915 %, перебував на зазна-
ченій посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необхідністю 
формування повного складу Наглядової ради Товариства

турінський євген володимирович (згоду на розкриття паспортних даних 
не надано), припинено повноваження, як члена Наглядової ради ПАТ «Шепетів-
кагаз», володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0157%, перебував на 
зазначеній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необхід-
ністю формування повного складу Наглядової ради Товариства.

папаш Іван якимович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), 
припинено повноваження, як члена Наглядової ради ПАТ «Шепетівкагаз», 
володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0157%, перебував на за-
значеній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необ-
хідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства.

федорійчук ярослав петрович (згоду на розкриття паспортних даних 
не надано), припинено повноваження, як члена Наглядової ради ПАТ «Ше-
петівкагаз», не володіє часткою у статутному капіталі емітента, перебував на 
зазначеній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані 
необхідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства.

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

обрано Наглядову раду ПАТ «Шепетівкагаз» у наступному складі:
- Петренко Григорій Миколайович,
- Алешківська Галина Павлівна,
- Раєв Ігор Володимирович,
- Турінський Євген Володимирович,
- Папаш Іван Якимович.
петренко Григорія миколайович обрано членом Наглядової ради 

(згоду на розкриття паспортних даних не надано), володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0,0019%. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5-и років – голова Наглядової ради Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у 
персональному складі посадових осіб викликані необхідністю формування 
повного складу Наглядової ради Товариства.

алешківська Галина павлівна обрано членом Наглядової ради (згоду 
на розкриття паспортних даних не надано), не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом остан-
ніх 5-и років – головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних 
відносин Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані 
необхідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства.

раєв Ігор володимирович обрано членом Наглядової ради (згоду на 
розкриття паспортних даних не надано), володіє часткою у статутному ка-
піталі емітента 0,4915%. Інші посади, які обіймала посадова особа протя-
гом останніх 5-и років – член Наглядової ради Товариства, директор ПП 
«Поділлягаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необхідністю 
формування повного складу Наглядової ради Товариства

турінський євген володимирович обрано членом Наглядової ради 
(згоду на розкриття паспортних даних не надано), володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0,0157%. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5-и років – член Наглядової ради Товариства, по-
мічник Голови правління ПАТ «Шепетівкагаз». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному складі по-
садових осіб викликані необхідністю формування повного складу Наглядо-
вої ради Товариства.

папаш Іван якимович обрано членом Наглядової ради (згоду на роз-
криття паспортних даних не надано), володіє часткою у статутному капіталі 
емітента 0,0157%, Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5-и років – член Наглядової ради Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному 
складі посадових осіб викликані необхідністю формування повного складу 
Наглядової ради Товариства

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

- Голови Ревізійної комісії Якименко Ніни Олексіївни;
- Члена Ревізійної комісії Клименко Лариси Степанівни,
- Члена Ревізійної комісії Ловінської Світлани Василівни,
якименко ніна олексіївна (згоду на розкриття паспортних даних не на-

дано), припинено повноваження, як Голови Ревізійної комісії ПАТ «Шепетів-
кагаз», не володіє часткою у статутному капіталі емітента, перебувала на 
зазначеній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані 
необхідністю формування повного складу Ревізійної комісії Товариства.

Клименко лариса Степанівна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано), припинено повноваження, як члена Ревізійної комісії ПАТ «Шепетів-
кагаз», володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0016%, перебувала 
на зазначеній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані 
необхідністю формування повного складу Ревізійної комісії Товариства.

ловінська Світлана василівна (згоду на розкриття паспортних даних не 
надано), припинено повноваження, як члена Ревізійної комісії ПАТ «Шепетів-
кагаз», володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,0123%, перебувала 
на зазначеній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необ-
хідністю формування повного складу Ревізійної комісії Товариства.

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

обрано Ревізійну комісію ПАТ «Шепетівкагаз» у наступному складі:
- Клименко Лариса Степанівна,
- Федорійчук Ярослав Петрович,
- Хоронжук Олександр Іванович
Клименко лариса Степанівна обрано членом Ревізійної комісії (згоду 

на розкриття паспортних даних не надано), володіє часткою у статутному 
капіталі емітента 0,0016%. Інші посади, які обіймала посадова особа про-
тягом останніх 5-и років – заступник голови Ревізійної комісії Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у 
персональному складі посадових осіб викликані необхідністю формування 
повного складу Наглядової ради Товариства.

федорійчук ярослав петрович обрано членом Ревізійної комісії (зго-
ду на розкриття паспортних даних не надано), не володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх 5-и років – член Наглядової ради Товариства, начальник відділу 
Департаменту внутрішнього аудиту Публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни у персональному 
складі посадових осіб викликані необхідністю формування повного складу 
Наглядової ради Товариства.

Хоронжук олександр Іванович обрано членом Ревізійної комісії (зго-
ду на розкриття паспортних даних не надано), володіє часткою у статутно-
му капіталі емітента 0,2094%. Інші посади, які обіймала посадова особа 
протягом останніх 5-и років – начальник аварійно-експлуатаційної служби 
ПАТ «Шепетівкагаз». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб викликані необ-
хідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства.

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  _______  Турінський В.В.
Голови правління  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.  27.04.2015 р.
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повІдомлення про пІдСУмКи ГолоСУвання 
на річних загальних зборах акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «наУКово-доСлІдний 

ІнСтитУт елеКтромеХанІЧниХ 
приладІв»

(код за ЄДРПОУ 14309824, далі – Товариство)
м. Київ вул. Академіка Кримського, 27
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2015 р.
Час відкриття загальних зборів акціонерів – 14:00.
Для участі в загальних зборах зареєструвалися 40 (сорок) осіб, яким 

належить 24 104 280 (двадцять чотири мільйони сто чотири тисячі двісті 
вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що ста-
новить 99,92538% від загальної кількості голосуючих простих іменних 
акцій.

питання порядКУ денноГо
1.припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 

загальних зборах акціонерів товариства 28 квітня 2012 року. обран-
ня членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосу-
вання на загальних зборах акціонерів товариства

проект рішення:
1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на за-

гальних зборах акціонерів товариства 28 квітня 2012 року.
1.2. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення го-

лосування на загальних зборах акціонерів товариства 29 квітня 2015 
року у наступному складі:

Поліщук А.А. – Голова комісії;
Бондаренко Л.М. – секретар комісії;
Золотар І.Н. – член комісії.
рішення прийнято.
2.обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціоне-

рів товариства
проект рішення:
2.1. Обрати головуючим загальних зборів товариства – представника 

Фонду державного майна України – Дишлюка Петра Михайловича.
2.2. Обрати секретарем загальних зборів – начальника відділу кадрів 

ПАТ «НДІ ЕМП» - Гальчевську Тамару Миколаївну.
рішення прийнято.
3.Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних 

зборів акціонерів товариства
проект рішення:
Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом.
рішення прийнято.
4.Звіт правління товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийнят-
тя рішення за наслідками його розгляду

проект рішення:
Затвердити звіт Правління товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки.
рішення прийнято.
5.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки 

та прийняття рішення за наслідками його розгляду
проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 

роки.
рішення прийнято.
6.Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки 

та прийняття рішення за наслідками його розгляду
проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 

2014  роки.
рішення прийнято.
7.Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013, 

2014 роки
проект рішення:
Затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2013, 

2014  роки.
рішення прийнято.
8.Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік та за 

2014  рік
проект рішення:
Затвердити річні звіти товариства за 2013 та 2014 роки.
рішення прийнято.
9.Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи 

товариства у 2013, 2014 роках
проект рішення:

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-
господарської діяльності товариства у 2013 та 2014 роках, дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати.

рішення прийнято.
10.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 

2015 рік
проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.
рішення прийнято.
11.прийняття рішення про припинення повноважень Голови та 

членів наглядової ради товариства
проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради товари-

ства у повному складі.
рішення прийнято.
12.обрання членів наглядової ради товариства
прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані 
1. Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер това-

риства.
2. Білоброва Ірина Іванівна - представник держави, юридичної осо-

би  - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
3. Коваленко Світлана Миколаївна - представник держави, юридичної 

особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
4. Єсипенко Людмила Миколаївна - представник держави, юридичної 

особи - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
5. Дишлюк Петр Михайлович - представник держави, юридичної осо-

би - Фонду державного майна України - акціонера товариства.
13.про затвердження умов договорів (цивільно-правових або 

трудових) з членами наглядової ради товариства. обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядо-
вої ради товариства

проект рішення:
13.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладати-

муться з членами наглядової ради товариства. 
13.2. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свої повно-

важення на безоплатній основі.
13.3. Обрати голову правління товариства Саруханяна А.А. особою, 

яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради 
товариства.

рішення прийнято.
14.припинення повноважень Голови правління товариства
проект рішення:
Зняти з розгляду питання, у зв’язку з відсутністю голови правління на 

момент проведення загальних зборів акціонерів товариства.
рішення прийнято.
15.обрання Голови правління товариства
проект рішення:
Обрати головою правління ПАТ «НДІ ЕМП» - Саруханяна Аршака 

Ашотовича.
рішення прийнято.
16.внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в 

новій редакції
проект рішення:
16.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «НДІ ЕМП» шляхом затвердження 

нової редакції.
16.2. Доручити голові загальних зборів акціонерів товариства підписа-

ти Статут ПАТ «НДІ ЕМП», в новій редакції затвердженій загальними збо-
рами акціонерів товариства.

16.3. Доручити голові правління товариства забезпечити державну 
реєстрацію Статуту ПАТ «НДІ ЕМП» в установленому законодавством 
порядку.

рішення прийнято.
17.внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом 

викладення в новій редакції: положення про Загальні збори, поло-
ження про наглядову раду, положення про виконавчий орган (прав-
ління), положення про ревізійну комісію

проект рішення:
17.1. Внести зміни до внутрішніх положень товариства шляхом за-

твердження нових редакцій положень товариства, а саме:
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «НДІ ЕМП»;
- Положення про Виконавчий орган (Правління) ПАТ «НДІ ЕМП»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НДІ ЕМП».
17.2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів товариства 

підписати затверджені в новій редакції внутрішні положення ПАТ «НДІ 
ЕМП.

рішення прийнято.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1.1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «БІлоцерКІвСЬКий Завод ЗалІЗо-
БетонниХ КонСтрУКцІй»

1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659
1.3. Місцезнаходження Україна, Київська область, 09113, м. Біла 

церква, вул. Січневого прориву, 39
1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04463, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
04 травня 2015 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товари-

ства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (протокол 
№04/2015) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента у 
зв’язку з закінченням строку повноважень членів правління, а саме:

- звільнено з посади Голови Правління Моргуна Володимира Федоро-
вича (п-т СМ 002451, виданий МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС Украї-
ни в Київській області 09.02.1999 р.) за рішенням Наглядової ради. Воло-
діє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,8913% (52 970 штук 
акцій, 13 242,50 грн.). Обіймав дану посаду з 09.05.2013 р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Правління Альошкіну Ірину Петрівну (пас-
порт СМ №261536, виданий Білоцерківським РВГУ МВС України в Київській 
області 09.01.2001 р.) за рішенням Наглядової ради. Не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента. Обіймала дану посаду з 09.05.2013 р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено з посади члена Правління Дубовика Ігоря Олександрови-
ча (паспорт СО №113716 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києві 13.05.1999 р.) за рішенням Наглядової ради. Не володіє часткою 
у статутному капіталі емітента. Обіймала дану посаду з 09.05.2013 р.; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Правління Моргуна Володимира Фе-
доровича (паспорт СМ №002451, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУГУ 
МВС України в Київській області 09.02.1999 р.) за рішенням Наглядової 
ради. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,8913% 
(52 970 штук акцій, 13 242,50 грн.). Особу призначено строком на один рік; 
до призначення займав наступні посади: Голова Правління ПАТ «Біло-
церківський завод ЗБК», член Правління ПАТ «Білоцерківський завод 
ЗБК», Начальник АФЦ ВАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; Головний техно-
лог Завод ЗБВ № 2, непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

- призначено на посаду члена Правління Дубовика Ігоря Олександро-
вича (паспорт СО №113716 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 13.05.1999 р.) за рішенням Наглядової ради. Не володіє часткою 
у статутному капіталі емітента. Особу призначено строком на один рік; до 
призначення займала наступні посади: член Правління ПАТ «Білоцерків-
ський завод ЗБК», комерційний директор ПАТ «Білоцерківський завод 
ЗБК», директор «ФанДанГо!»; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена Правління Альошкіну Ірину Петрівну 
(паспорт СМ №261536, виданий Білоцерківським РВГУ МВС України в Ки-
ївській області 09.01.2001 р.) за рішенням Наглядової ради. Не володіє 
часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком один 
рік; до призначення займала наступні посади: член Правління ПАТ «Біло-
церківський завод ЗБК», головний бухгалтер ПАТ «Білоцерківський завод 
ЗБК»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Шеннона Кірана Патрі-
ка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС 6198384, виданий паспортним офісом у 
м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено строком на 
3  роки згідно Статуту; до призначення займав посади: член Наглядової 
ради ПАТ «Білоцерківський ЗЖБК», Технічний керівник ТОВ «СіАрЕйч Укра-
їна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ірландії; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління
моргун володимир федорович
підпис, м. п. 
04.05.2015р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво БариШiвСЬКе атп №13247

2. Код за ЄДРПОУ: 02140751
3. Місцезнаходження: 07500 Київська обл., Баришівський р-н, смт. Ба-

ришівка вул. Чапаєва, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (045)7651255 (045)765-13-01
5. Електронна поштова адреса: atp13247@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.barishatp13247.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами від 28.04.2015  р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних 
зборів №1 від 28.04.2015.

Посадова особа Мельник Григорій Миколайович (не надав згоду на пу-
блікацію паспортних даних), яка займала посаду Генеральний директор, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 2013 р по 28.04.2015.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами товариства 
28.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоко-
лу загальних зборів №1 від 28.04.2015р..

Посадова особа Мельник Григорій Миколайович (не надав згоду на пу-
блікацію паспортних данних) призначена на посаду Генеральний дирек-
тор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 3 роки згід-
но статуту. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Генеральний директор ПрАТ «Баришівське АТП-13247». Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Генеральний директор  Г.м. мельник

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІо-
нерне товариСтво «УКраЇнСЬКий БанК ре-
КонСтрУКцІЇ та роЗвитКУ»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26520688
1.3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00, 

(044)  454-27-22
1.5. Електронна поштова адреса: ubrr@ubrr.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://ubrr.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про одержання позики на 

суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.
2. текст повідомлення

28.04.2015 року пiдписано Угоду про залучення коштiв на умовах 
субординованого боргу мiж АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 
та розвитку» та АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, 
мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Єреванська, 1) на пiдставi прийнято-
го рiшення Правлiнням АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» (Протокол № 15 вiд 28.04.2015 року ). З метою пiдвищення 
рiвня капiталiзацiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та роз-
витку», АБ «УКРГАЗБАНК» передає незабезпеченi кошти у сумi 
28 000 000,00 (двадцять вiсiм мiльйонiв) гривень на строк 6 рокiв на 
умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштiв 
до капiталу АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 
Процентна ставка: розмiр облiкової ставки НБУ плюс 1,5 % рiчних. 
Дата зарахування коштiв на поточний рахунок: 28.04.2015 року. 
Вартiсть чистих активiв на початок року 62 810 тис. грн.; вартiсть 
активiв на початок року 100 148 тис.грн.; спiввiдношення суми одер-
жаних коштiв до вартостi активiв на початок року становить 27,96 %.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова правління  о.Ю. локтіонов
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ЗатвердЖено
рішенням Загальних зборів Учасників 

тов «КУа «отп Капітал»
протокол № 110 від «23» березня 2015 року

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ
ІнвеСтицІйниХ СертифІКатІв

вІдКритоГо СпецІалІЗованоГо пайо-
воГо ІнвеСтицІйноГо фондУ «отп 

фонд аКцІй» тов «КУа «отп КапІтал» 
(публічне розміщення)

місто Київ – 2015 рік
підпункт 1.3. проспекту емісії викласти в новій редакції:
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, 

вул.  Фізкультури 28 (Літера «Д»), (044) 492-34-69 
підпункт 4.10. проспекту емісії викласти в новій редакції:
4.10.Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
- Україна, 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури 28 (Літера «Д»).
- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
підпункт 2.3. регламенту викласти в новій редакції:
2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкуль-

тури , 28 (Літера «Д»)
Генеральний директор 
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  овчаренко Г.о. 
 мп
Головний бухгалтер
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  андрієнко є.о.
Зберігач пат «Укрсоцбанк»  ____________  _____________
 мп

ЗатвердЖено
рішенням Загальних зборів Учасників 

тов «КУа «отп Капітал»
протокол № 110 від 23 березня 2015 року

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ
ІнвеСтицІйниХ СертифІКатІв

пайовоГо ІнвеСтицІйноГо фондУ «отп 
подвІйний+» недиверСифІКованоГо видУ 

ЗаКритоГо типУ тов «КУа «отп КапІтал» 
(публічне розміщення)

місто Київ – 2015 рік
підпункт 1.3. проспекту емісії викласти в новій редакції:
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, 

вул.  Фізкультури 28 (Літера «Д»), (044) 492-34-69 
підпункт 4.9. проспекту емісії викласти в новій редакції:
4.9.Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
- Україна, 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури 28 (Літера «Д»).
- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
підпункт 2.3. регламенту викласти в новій редакції:
2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкуль-

тури , 28 (Літера «Д»)
Генеральний директор 
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  овчаренко Г.о. 
 мп
Головний бухгалтер
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  андрієнко є.о.
Зберігач пат «Укрсоцбанк»  ____________  ______________
 мп

ЗатвердЖено
рішенням Загальних зборів Учасників 

тов «КУа «отп Капітал»
протокол № 110 від «23» березня 2015 року

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ
ІнвеСтицІйниХ СертифІКатІв

пайовоГо недиверСифІКованоГо ЗаКри-
тоГо ІнвеСтицІйноГо фондУ «отп Ін-

веСт+» тов «КУа «отп КапІтал»
місто Київ – 2015 рік

підпункт 1.3. проспекту емісії викласти в новій редакції:
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, 

вул.  Фізкультури 28 (Літера «Д»), (044) 492-34-69 
підпункт 4.9. проспекту емісії викласти в новій редакції:
4.9.Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
- Україна, 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури 28 (Літера «Д»).
- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
підпункт 2.3. регламенту викласти в новій редакції:
2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкуль-

тури , 28 (Літера «Д»)
Генеральний директор 
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  овчаренко Г.о. 
 мп
Головний бухгалтер
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  андрієнко є.о.
Зберігач пат «Укрсоцбанк»  ____________  ______________
 мп

ЗатвердЖено
рішенням Загальних зборів Учасників 

тов «КУа «отп Капітал»
протокол № 110 від «23» березня 2015 року

ЗмІни до проСпеКтУ емІСІЇ
ІнвеСтицІйниХ СертифІКатІв

пайовоГо недиверСифІКованоГо 
ЗаКритоГо ІнвеСтицІйноГо фондУ «отп 

подвІйний» тов «КУа «отп КапІтал»
(публічне розміщення)

місто Київ – 2015 рік
підпункт 1.3. проспекту емісії викласти в новій редакції:
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, 

вул.  Фізкультури 28 (Літера «Д»), (044) 492-34-69 
підпункт 4.9. проспекту емісії викласти в новій редакції:
4.9.Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
- Україна, 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури 28 (Літера «Д»).
- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
підпункт 2.3. регламенту викласти в новій редакції:
2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03680, м. Київ, вул. Фізкуль-

тури , 28 (Літера «Д»)
Генеральний директор 
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  овчаренко Г.о. 
 мп
Головний бухгалтер
тов «КУа «отп Капітал»  ____________  андрієнко є.о.
Зберігач пат «Укрсоцбанк»  ____________  ______________
 мп

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 
товариСтво «водiнвеСт»

2. Код за ЄДРПОУ: 24375495
3. Місцезнаходження: 01004, м.Київ, вул. Рогнiдинська, буд. 1/13, 

лiтера  А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2345077, 2345077
5. Електронна поштова адреса: vodinvest@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: Antrekot.com 
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Водінвест» (Прото-

кол №1/15) від 29.04.2015р. в зв’язку з прийняттям рішення вищим органом 
товариства про припинення емітента шляхом реорганізації через перетво-
рення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Водінвест» вирішено: 
припинити з 01.05.2015р. повноваження Генерального директора та брати 
на необмежений термін на посаду Голова комісії з припинення Яремчука 
Олега Павловича; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: Генеральний директор ПрАТ «Водінвест»; перебував на посаді 
з 14.10.2011р.; володіє часткою в статутному капіталі емітента 70,0000%. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Генеральний директор яремчук олег павлович, 
30.04.2015р.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «Ідея БанК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента публічне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19390819
1.4. Місцезнаходження емітента вул. валова, буд.11, м. львів, 79008, 

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

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

емітентом для розкриття інформації www.ideabank.ua
1.8. Вид особливої інформації: інформація щодо встановлення від-

соткової ставки по облігаціях пат «Ідея Банк» серії D на сьомий та 
восьмий купонний період. 

2. текст повідомлення 
05 травня 2015 року Правління ПАТ «Ідея Банк» прийняло рішення про 

встановлення відсоткової ставки на сьомий та восьмий купонний період по 
облігаціях ПАТ «Ідея Банк» серії D на рівні – 23,5%.

Інформація щодо цінних паперів (серія D): 
– вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
• вид - облігації підприємств;

• тип - відсоткові іменні (серія D);
– форма існування - бездокументарна.
• номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена 

дія:
• номінальна вартість – 1 000,00 грн.;
• кількість ЦП – 50 000 шт.
– співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких 

вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у 
відсотках) - 100%.

– дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних папе-
рів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-
них паперів, щодо яких вчинена дія: 

• дата реєстрації - 28 жовтня 2013 р;
• номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 199/2/2013;
• органу, що здійснив державну реєстрацію - національна комісія з 

цінних паперів і фондового ринку.
– дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення 

про встановлення процентної ставки:
• дата рішення - 05 травня 2015 р;
• уповноважений орган емітента - правління Банку.

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

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

3.2. Голови Правління ___________ М.В.Власенко
 М. П. 05.05.2015 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УКрГІдроСпецБУд»

2. Код за ЄДРПОУ: 01416470
3. Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Гарматна, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444076071, 0444079332
5. Електронна поштова адреса: priem@ugsb.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ugsb.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Засiданням Наглядової ради ПАТ «Укргідроспецбуд» вiд 29.04.2015р. 

(Протокол №4) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи 
виконуючого обов’язки Голови Правління – Харів Андрій Іванович; не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента; перебував на посаді з 04.12.2013р. 

Засiданням Наглядової ради ПАТ «Укргідроспецбуд» вiд 29.04.2015р. 
(Протокол №4) прийнято рiшення припинити повноваження посадових осіб, 
які перебували на посадах з 23.10.2013р.: 1) Член Правління – Сатовський 
Владислав Вадимович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; 
2)  Член Правління – Антонюк Олександр Андрійович; не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента; 3) Член Правління – Хапіцький Петро Прокопо-
вич; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; 4) Член Правління – 
Кравчук Іван Савович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Засiданням Наглядової ради ПАТ «Укргідроспецбуд» вiд 29.04.2015р. 
(Протокол №4) прийнято рiшення на наступний термін 5 (п’ять) років об-
рати на посаду: 1) Голова Правління ПАТ «Укргідроспецбуд» – Харів Андрі 
Іванович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор 
«Міракс Групп Україна», в.о.Голови Правління ПАТ «Укргідроспецбуд»; 
2)  Член Правління ПАТ «Укргідроспецбуд» – Хорошек Олексій  Віталійо-
вич; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Державний службовець 
Державна служба експертного контролю України; Заступник в.о. Голови 
Правління ПАТ «Укргідроспецбуд»; 3) Член Правління ПАТ «Укргідроспец-
буд» –  Демьохін Володимир Ігорович; не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: Заступник в.о. Голови Правління ПАТ «Укргідроспецбуд»; 4) Член 
Правління ПАТ «Укргідроспецбуд» – Лесь Олена Антонівна; не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПАТ «Укргідроспец-
буд»; 5) Член Правління ПАТ «Укргідроспецбуд» – Онищенко Анатолій 
Миколайович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:Начальник управ-
ління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Укргідроспецбуд».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством в.о.Голови правління Харів андрій Іванович, 30.04.2015р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «виЩий навЧалЬний ЗаКлад 
«нацiоналЬна аКадемiя Управлiння»

2. Код за ЄДРПОУ: 16476880
3. Місцезнаходження: 03148, м. Київ, м.Київ, вул. Гнана Юри, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 246-24-33, 246-24-33
5. Електронна поштова адреса: office@nam.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.nam.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
На підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Нацiональна 
академiя управлiння» (протокол №1/15) від 29.04.2015 року відбулись змі-
ни складу посадових осіб емітента.

У зв’язку з необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб 
товариства згідно нової редакції Статуту, відкликано з посади (припинено 
повноваження) посадових осіб, які перебували на посадах з 21.10.2010р.: 
Член Правлiння - Неговська Юлія Миколаївна; не володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента; 2) Член Правлiння - Чередніченко Юрій Васи-
льович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; 3) Голова Ради 
Товариства - Єрохін Сергій Аркадійович; володіє часткою 15,0000% в ста-
тутному капіталі емітента; 4) Член Ради Товариства Сапожник Лариса 
Василівна; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; обрано на 
термін 5 (п'ять) років на посаду Член Ревізійної комісії Неговська Юлія 
Миколаївна; не володіє часткою в статутному капіталі емітент; інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Член Правління 
ПрАТ «ВНЗ «НАУ».

У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Президента (Ректора) 
подовжено повноваження (обрано) на наступний термін 5 (п'ять) років по-
садових осіб, які перебували на посадах з 21.10.2010р.: 1) Президент 
(Ректор) Єрохін Сергій Аркадійович; володіє часткою 15,0000% в статут-
ному капіталі емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх п’яти років: Президент (Ректор) ПрАТ «ВНЗ «НАУ». 2) Голова Ревізійної 
комісії Романенко Марія Андріївна; не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ «ВНЗ «НАУ».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

У зв'язку з вихiдними днями з 01 по 04 травня оприлюднення особли-
вої iнформацiї на веб-сайтi загальнодоступної iнформацiйної базi даних 
НКЦПФР за адресою: www.stockmarket.gov.ua у стрiчцi новин здiйснилось 
05.05.2015 року (не пiзнiше 10.00 години другого робочого дня пiсля дати 
вчинення дiї).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством президент (ректор) єрохін Сергій аркадійович, 
30.04.2015р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 6 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 Публiчне акцiонерне товариство 

«ЕСМА»
2. Код за ЄДРПОУ 01267886
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Краснова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 450-52-03 (044) 450-52-03 
5. Електронна поштова адреса fastovtshuk.v@esma.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.esma.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 30 квiтня 2015 

року:
Голови Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт серiї 

СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30 жов-
тня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, перебував 
на посадi 4 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 01 травня 2015 року:
1. Головою Наглядової ради Строгана Анатолiя Васильовича (паспорт 

серiї СО № 754090, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
30  жовтня 2001 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: до обрання нового складу Наглядової ради. Попереднi 
посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 30 квiтня 
2015  року:

Секретаря Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (паспорт 
серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на посадi 4 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 01 травня 2015 року:
Секретарем Наглядової ради Сафонова Максима Едуардовича (пас-

порт серiї СН № 848779, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi 15 липня 1998 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, 
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до обрання нового складу Наглядової ради. 
Попереднi посади: член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 30 квiтня 
2015  року:

Члена Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (пас-
порт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 
05  грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на посадi 4 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 01 травня 2015 року:
Членом Наглядової ради Баришевського Олега Олександровича (пас-

порт серiї СН № 357488, виданий Днiпровським РУ ГУ України в м. Києвi 
05  грудня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: до обрання нового складу Наглядової ради. Попереднi 
посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 30 травня 
2015  року:

Члена Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт 
серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 
25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на посадi 4 роки, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 01 травня 2015 року:
Членом Наглядової ради Шаповалова Володимира Iвановича (паспорт 

серiї СН № 231055, виданий Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 
25 липня 1996 року), володiє 0,0001% статутного капiталу емiтента, непо-
гашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: до обрання нового складу Наглядової ради. Попереднi 
посади: Член Наглядової ради ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Рiшенням Загальних зборiв припинено повноваження з 30 квiтня 
2015  року:

Члена Наглядової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«САВСЕРВIС-ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 323311684), володiє 0% статутного 
капiталу емiтента, перебував на посадi 4 рокiв.

Рiшенням Загальних зборiв обрано з 01травня 2015 року:
Членом Наглядової ради Приватне акцiонерне товариство «АСНОВА 

ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 32252776), володiє 97.8038607594937% ста-
тутного капiталу емiтента. Строк, на який призначено особу: до обрання 
нового складу Наглядової ради. 

Фiзична особа, яка уповноважена представляти iнтереси ПрАТ «АСНО-
ВА ХОЛДИНГ» в органi акцiонерного товариства – Гулiєв Урфан Рiзван 
огли, Директор.

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 Хотенко Олександр Юлiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2015
(дата)

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво «еСма»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «Жито-
мирБУд»

2. Код за ЄДРПОУ 01351167
3. Місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Київська, 

буд.79
4. Міжміський код, телефон та факс (0412) 36-05-18 36-13-12
5. Електронна поштова адреса ztbud@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ztbud.ho.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акці-

онерів №5 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. припинені повноваження голови 
Наглядової ради Товариства Добровольського Івана Петровича, який воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.23547%. На даній 
посаді перебував з 12.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
загальних зборів акціонерів №5 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. припинені 
повноваження члена Наглядової ради Товариства Дубровської Вікторії Ві-
кторівни, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
0.23547%. На даній посаді перебувала з 12.04.2012 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів ак-

ціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №5 від 30.04.2015 р.) 
30.04.2015 р. припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Стецюк Марiї Василiвни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента. На даній посаді перебувала з 12.04.2012 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів 
№5 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. обрано членом Наглядової ради та рішен-
ням Наглядової ради від 30.04.2015 р. (Протокол засідання Наглядової ради 
№4 від 30.04.2015 р.) обрано головою Наглядової ради Товариства Доброволь-
ського Івана Петровича строком на 3 роки. Добровольський І.П. володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.23547%. Iнші посади, які обіймала ця 
особа за останні 5 років, - голова правління, директор. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних зборів акціонерів (Про-
токол загальних зборів акціонерів №5 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. строком 
на 3 роки обрано членом Наглядової ради Товариства Дубровську Вікторію Ві-
кторівну, яка володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.23547%. 
Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - начальник відділу кадрів. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Рішенням загальних 
зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №5 від 30.04.2015 р.) 
30.04.2015 р. строком на 3 роки обрано членом Наглядової ради Товариства 
Стецюк Марiю Василiвну, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітен-
та. Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - головний бухгалтер. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Директор ____________ Дубровський  О.А. 
30.04.2015 р.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товаристо 
"Альпсервiс"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

23463151

3. Місцезнаходження емітента 61064 м. Харкiв 
вул. Нарiманова, 1-А

4. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

mail@nr-avers.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://alpservice.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Головний бухгалтер Скляр Свiтлана Анатолiївна (пас-
порт: МН № 395586 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй обл., 04.09.2003р.) звiльнено 27.04.2015р. наказом № 28-ВК вiд 
27.04.2015р. у зв'язку з заявою про звiльнення. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi: з 06.11.2010 року. Замiсть 
посадової особи нiкого не призначено.

Генеральний директор __________ ярко олександр миколайович

приватне аКцiонерне товариСтво 
“алЬпСервiС”

повідомлення про виникнення особливої інформації.
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента –пУБлІЧне аКцІонерне товари-
Ство «КременЧУКнафтопродУКтСервІС» ;1.2. Організаційно-правова 
форма емітента :Публічне акціонерне товариство ; 1.3. Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента 03482784 ; 1.4. Місцезнаходження емітента -39610, 
Україна ,Полтавська обл. м.Кременчук проїзд Галузевий , 80 ;1.5. Міжміський 
код, телефон та факс емітента : (0536)792609 (0536)792609 ;1.6.Електронна 
поштова адреса емітента – ty.didenko@oilukraine.com.; 1.7.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет , яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – www.knps.org.ua;1.8.Вид особливої інформації відповідно до 
вимог п.6 глави 1 розділу III  – Інформація про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2.текст повідомлення.
Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТВА 

«КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» від 30 квітня 2015 року припинено по-
вноваження Голови Правління Товариства вахнюка миколи васильовича , 

на підставі його заяви від 10.04.2015 року. Паспорт : згоду на поширення конфі-
денційної інформації не надавав, володіє акціями в кількості 2 штуки , що стано-
вить 0,00 % від загальної кількості акцій , дану посаду обіймав з 27.10.2008 р. 

Засіданням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТ-
ВА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» від «30» квітня 2015 року при-
значено тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства 
малюченко тетяну олксіївну, Паспорт : згоду на поширення конфіденцій-
ної інформації не надавала , володіє акціями в кількості 1 штука , що ста-
новить 0, 00 % від загальної кількості акцій Займала посаду начальника 
планово-економічного відділу . Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

3.2.Голова правління  (підпис)  малюченко тетяна олксіївна
05.05.2015р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «КременЧУКнафтопродУКтСервІС»

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 
"неСт-Ханнер"

2. Код за ЄДРПОУ 33308159
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. 

Златоустiвська,11
4. Міжміський код, телефон та факс 0444618892 0444618892
5. Електронна поштова адреса nesthanner@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

ii. текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних заборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «НЕСТ-ХАННЕР» (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 р.) припине-
но повноваження Наглядової ради товариства, а саме:

- члена Наглядової ради Товариства Гаврюшина Максима Дмитровича. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному 
капiталi не володiє. Перебував на посадi 3 роки на пiдставi протоколу 
№  б/н вiд 25.04.2012 р. рiчних Загальних заборiв акцiонерiв ПрАТ «НЕСТ-
ХАННЕР». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням рiчних Загальних заборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «НЕСТ-ХАННЕР» (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 р.) припине-
но повноваження Наглядової ради товариства, а саме:

- члена Наглядової ради Товариства Фiлiмонову Галину Володимирiвну. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою у статутному 
капiталi не володiє. Перебувала на посадi 3 роки на пiдставi протоколу 
№  б/н вiд 25.04.2012 р. рiчних Загальних заборiв акцiонерiв ПрАТ «НЕСТ-
ХАННЕР». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням рiчних Загальних заборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «НЕСТ-ХАННЕР» (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 р.) припине-
но повноваження Наглядової ради товариства, а саме:

- члена Наглядової ради Товариства Балєва Марина Петровича. Згоду 
на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Перебував на посадi 3 роки на пiдставi протоколу № б/н вiд 
25.04.2012 р. рiчних Загальних заборiв акцiонерiв ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних Загальних заборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «НЕСТ-ХАННЕР» (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 р.) призна-
чено на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» Гаврюшина 
Максима Дмитровича строком на 4 роки з 01.05.2015 року. Згоду на роз-
криття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» з 
26.04.2012 по 30.04.2015 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних Загальних заборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «НЕСТ-ХАННЕР» (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 р.) призна-
чено на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» Фiлiмонову 
Галину Володимирiвну строком на 4 роки з 01.05.2015 року. Згоду на роз-
криття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi не 
володiє. Обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» з 
26.04.2012 по 30.04.2015 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних Загальних заборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Нест-Ханнер» (Протокол № б/н вiд 30.04.2015 р.) призначено на 
посаду члена Наглядової ради ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» Балєва Марина Петро-
вича строком на 4 роки з 01.05.2015 року. Згоду на розкриття паспортних да-
них не надав. Часткою у статутному капiталi не володiє. Обiймав посаду члена 
Наглядової ради ПрАТ «НЕСТ-ХАННЕР» з 26.04.2012 по 30.04.2015 рокiв. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 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. Найменування посади Колбасинський Юрiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.05.2015
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«наУКово-вироБниЧа КомпанІя «дІапроф-мед»

2. Код за ЄДРПОУ: 24265186
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, 

офіс  62
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 433-03-00, 433-02-22
5. Електронна поштова адреса: tech@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: diaproph.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» вiд 

30.04.2015р. (Протокол №44): обрано Головою Наглядової ради 
ПрАТ  «НВК «Діапроф-Мед» член Наглядової ради Співак Микола Яко-
вич; володіє часткою 17,500000% в статутному капіталі емітента; інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: завідувач від-
ділу Інститут мікробіології ім. Д.К. Заболотного, Член Наглядової ради 
ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед»; відкликано з посади Голова Правління – 
Софронова Андрія Івановича, відповідно до поданої заяви (згідно ст.38 
КЗпП України); не володіє часткою в статутному капіталі емітента; пере-
бував на посаді з 24.05.2013 р. 

Засiданням Наглядової ради ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» вiд 
30.04.2015р. (Протокол №44) прийнято рішення призначити з 
01.05.2015  р. на наступний строк 3 (три) роки відповідно до Статуту 
Товариства на посади: 1) Голова Правління Товариства – Шевчук Олек-
сандр Анатолійович; володіє часткою 7,998634 % в статутному капіталі 
емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
Голова Правління ЗАТ «Біотоп», Голова Наглядової Ради ПрАТ «НВК 
«Діапроф-Мед».; 2) Член Правління – Стариченко Віктор Дмитрович; не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років. директор, адміністратор 
ПрАТ  «НВК «Діапроф-Мед»; 3) Член Правління – Троянський Дмитро 

Васильович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: завідувач відділу 
маркетингу ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед»; 4) Член Правління – Прилипко 
Валентин Олексійович; не володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: відпо-
відальний за систему якості ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед».

Засiданням Наглядової ради ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» вiд 
30.04.2015р. (Протокол №44) прийнято рішення подовжити строк дії по-
вноважень на 3 (три) роки у зв’язку з закінченням терміну дії повнова-
жень посадових осіб, які перебували на посадах з 24.05.2013р: 5) Член 
Правління – Троянський Василь Васильович; володіє часткою 15,0000% 
в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: заступник директора ТОВ «Діапроф ЛТД», Член 
Правління (Директор з виробництва) ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед»; 
6)  Член Правління – Горлов Юрій Іванович; не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п’яти років: Інститут молекулярної біології, науковий співробітник , 
Член Правління (Директор з якості) ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед»; 7) Член 
Правління – Думанський Валентин Дмитрович; не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: заступник директора ДП «Центр ІБП», Член Прав-
ління (Директор з розвитку) ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед»; 8) Член Прав-
ління – Семененко Олександра Дмитрівна; не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: ДП НТЦІ НТК «Інститут монокристалів НАН Украї-
ни», головний бухгалтер, головний бухгалтер, член Правління 
ПрАТ  «НВК «Діапроф-Мед».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Голова правління Софронов андрій Іванович, 
30.04.2015р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«наУКово-вироБниЧа КомпанІя «дІапроф-мед»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «переяСлав-ХмелЬницЬКе авто-
транСпортне пiдприємСтво 13242»

2. Код за ЄДРПОУ: 05538840
3. Місцезнаходження: 08400, Київська область, м. Переяслав-

Хмельницький, вул. Героїв Днiпра, буд.32
4. Міжміський код, телефон та факс: 0456751633, 0456752870
5. Електронна поштова адреса: atp13242@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp13242.ucoz.ru
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Переяслав-Хмельницьке авто-

транспортне пiдприємство 13242» вiд 29.04.2015р. (Протокол №1) у зв'язку 
з закінчення терміну повноважень шляхом кумулятивного голосування: 1.) 

прийнято рiшення припинити повноваження посадових осіб, які перебува-
ли на посадах з 25.04.2012р. (3 роки): а) Голова Наглядової ради – Добро-
скок Андрій Григорович; володіє часткою 0,0001% в статутному капіталі 
емітента; б) Член Наглядової ради (Секретар) – Омельченко Катерина Пе-
трівна; володіє часткою 0,0001% в статутному капіталі емітента. 2.) обрано 
на строк 3 (три) роки на посади: а) Голова Наглядової ради – Дікун Микола 
Сергійович; не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: старший офіцер адмі-
ністрації Держприкородонслужби України, директор ТОВ «Стейкагро»; 
б)  Член Наглядової ради – Забара Іван Васильович; не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: директор з виробництва ТОВ «Стейкагро». Посадові 
особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має; 
згоди на розкриття персональних даних не надали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Голова правлiння доброскок Сергiй Григорович, 
30.04.2015р.

Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «ГотелЬ «подІлля».

1.2. Організаційно-правова форма емітента : Публічне акціонерне то-
вариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21327550
1.4. Місцезнаходження емітента: 29004, м. Хмельницький, вул. Шев-

ченка, 34. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0382) 76-26-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: podillya_khm@mail.ru 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації : http://hotel-podillya.com.ua
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Відповідно до рішенням засідання Наглядової ради (протокол №  2 від 
30.04.2015 р.) в товаристві відбулися наступні зміни:

в складі Правління емітента:
З посади Члена Правління відкликана Кізіцька Галина Володими-

рівна, у зв’язку із звільненням. На посаді Члена Правління перебува-
ла 24 місяців, часткою в статутному капіталі емітента не володіє 
(0%).

На посаду Члена Правління обрана Білецька Ніна Леонідівна (Пас-
порт: НА № 600075 виданий 28.11.1998 р. Хмельницьким МУ УМВС Укра-
їни в Хмельницькій області, ідентифікаційний номер 2051725503), част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє (0%). 

Строк, на який призначено особу: 3 роки. Обіймає посаду: начальник 
відділу кадрів ПАТ «Готель «Поділля». 

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

Голова правління ______________ І.І.Скрипка
 (підпис) 
 М. П. 
  30.04.2015 року
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Артем-Контакт» (код за ЄДРПОУ 
22860482). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044) 483-69-38. Електронна поштова адреса – 
artemkontakt@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://artem-
kontakt.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 30.04.15р. повноваження го-

лови правління Рахманова Дамира Галіаскаровича подовжено до 
30.04.16р. в зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє част-
кою в статутному капіталі - 1,0910 %, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Голова правління рахманов д.Г., 30.04.15р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «артем-КонтаКт» 
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонер-

не товариСтво «УКраЇнСЬКий наУКово-
доСлІдний ІнСтитУт авІацІйноЇ теХноло-
ГІЇ» (ат УКрндІат)

2. Код за ЄДРПОУ 14308552
3. Місцезнаходження емітента вул. фрунзе, 19-21, м. Київ, 04080
4. Міжміський код та телефон, факс (044) 463-75-75, факс 

(044)  455-93-93
5. Електронна поштова адреса info@ukrniat.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації ukrniat.pat.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб

ІІ. текст повідомлення
1. Відповідно до п. 10.15 Статті 10 Статуту АТ УкрНДІАТ Наглядова 

рада (НР) Товариства на своєму засіданні (протокол № 3 від 
30.04.2015  р.) прийняла рішення: з обраного Загальними зборами акці-
онерів Товариства складу Наглядової ради АТ УкрНДІАТ (Протокол 
№  23 від 24.04.2015 р.) призначити Головою Наглядової ради члена НР, 
представника акціонера Державного концерну «Укроборонпром» Гурака 
Дениса Дмитровича. Посадова особа часткою в статутному капіталі АТ 
УкрНДІАТ не володіє. Місце роботи – ДК «Укроборонпром», посада – за-
ступник Генерального директора концерну з питань зовнішньоекономіч-
ної діяльності (з 2014 р. до цього часу). Загальний стаж роботи – 9 років. 
Останні п’ять років працював на посадах: начальник юридичного відділу 
ДП СЗГР «Прогрес», заступник Генерального директора ДК «Укробо-
ронпром». Посадова особа обрана на термін повноважень діючого 
складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за посадові та корис-
ливі злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

2. Разом з тим, на своєму засіданні (протокол № 3 від 30.04.2015 р.) 
Наглядова рада, відповідно до п. 10.19 Статуту АТ УкрНДІАТ прийняла 
рішення: у разі неможливості виконання Гураком Денисом Дмитровичем 
повноважень голови Наглядової ради АТ УкрНДІАТ його повноваження 
здійснює член Наглядової ради – Гаман Андрій Вікторович (начальник 
Управління ДК «Укроборонпром»). Попередня посада, яку займав Га-
ман  А.В.: начальник відділу ФДМУ, з 2.01.2013 р. був призначений і ви-
конує обов’язки члена Наглядової ради згідно Статуту АТ УкрНДІАТ. 
Часткою в статутному капіталі не володіє. Не має непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління – Генеральний директор Кривов Г.о.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ХоУмворлд»

2. Код за ЄДРПОУ 
35645397
3. Місцезнаходження 
03150 місто Київ вулиця Червоноармійська, буд.114
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 581-52-91 (044) 581-52-92
5. Електронна поштова адреса 
35645397@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
http://35645397.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято на позачергових Загальних зборах 
акціонерів 30.04.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №6 від 
30.04.2015р.

Германовського Сергія Анатолійовича обрано на посаду Голови На-
глядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа не володіє акціями емітента.
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:
Заступник Голови правління ПАТ Банк «Контракт»;
Фінансовий директор ТОВ «Екстрапласт Україна»;
Директор з економіки - ТОВ «Фірма ЮЛГ».

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2.
директор доронін С.о.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «вироБниЧе оБ'єднання «КонтІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:
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
Призначено на посаду члена Наглядової ради: Гутьєрреса Антоніо Пе-

дровича.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ВО «КОНТІ» з датою прове-
дення 29 квітня 2015 року, на підставі протоколу загальних зборів акціоне-
рів № 45 від 29 квітня 2015 р., прийнято рішення про призначення Гутьєр-
реса Антоніо Педровича на посаду члена Нглядової ради на термін з 
01  травня 2015 року по 31 травня 2016 року. Загальний стаж роботи 28 
років, у тому числі на керівних посадах - 18 років; надає консультаційні по-
слуги як індивідуальний підприємець, має досвід роботи на посадах голови 
практики (старшого консультанта) та директора по роботі з ключовими клі-
єнтами. На посади члена Наглядової ради Товариства раніше не обирався. 
Не є та не був членом ані Виконавчого органу, ані Ревізійної комісії. Акціями 
та/або часткою в Статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони обіймати пев-
ні посади та/або займатися певною діяльності немає.

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

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

тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора Козодеро-
ва  Т.М., 29.04.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «КороС-
тенСЬКий Завод мдф»

2. Код за ЄДРПОУ 37079170
3. Місцезнаходження 01034 м. Київ Шевченкiвський район 

вул. Ярославiв Вал, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та факс (04142) 6-01-00 (04142) 6-01-10
5. Електронна поштова адреса jurist@kmm.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kmm.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

ІІ. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціо-

нерів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. припинені повноваження го-
лови Наглядової ради Товариства Юрушева Леонiда Леонiдовича (паспорт 
КИ № 002083, виданий 06.11.2006 УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi), який 
не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На даній посаді пере-
бував з 25.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних 
зборів акціонерів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. припинені повно-
важення члена Наглядової ради Товариства Юрушевої Наталії Дмитрівни 
(паспорт СТ №254477, виданий 22.02.2011 Обухівським РВ ГУ МВС України 
в Київській обл.), яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На 
даній посаді перебувала з 25.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Рішенням загальних зборів акціонерів (Про-
токол загальних зборів акціонерів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. 
припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства Жолинської 
Анастасії Леонідівни (паспорт МЕ №783572, виданий 05.10.2006 Шевченків-
ським РУ ГУ МВД України в м. Києві), яка не володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента. На даній посаді перебувала з 25.04.2014 р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішенням загальних збо-
рів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2015 від 
30.04.2015  р.) 30.04.2015 р. припинені повноваження члена Наглядової 
ради Товариства Акуленка Юрiя Володимировича (паспорт СО №162914, 
виданий 31.08.1999 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi), який не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На даній посаді перебував 
з 25.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-

має. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акці-
онерів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. обрано головою Наглядової 
ради Товариства строком на 3 роки Юрушева Леоніда Леонідовича (паспорт 
КИ № 002083, виданий 06.11.2006 УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi), який 
не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Iнші посади, які обійма-
ла ця особа за останні 5 років, - Президент-Голова Наглядової ради 
Публiчного акцiонерного товариства «Венчурний закритий 
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «Унiбудiнвест». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішенням 
загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1/2015 
від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. обрано членом Наглядової ради Товариства 
строком на 3 роки Юрушеву Наталію Дмитрівну (паспорт СТ №254477, ви-
даний 22.02.2011 Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл.), яка не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Iнші посади, які обіймала 
ця особа за останні 5 років, - член Наглядової ради Публiчного акціонерного 
товариства «Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний 
iнвестицiйний фонд «Унiбудiнвест». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол 
загальних зборів акціонерів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. обрано 
членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки Юрушеву Єлізавету 
Леонідівну (паспорт СТ №254470, виданий 22.02.2011 р. Обухівським РМ ГУ 
МВС України у Київській обл.), яка не володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента. Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - керівник 
готелю «Ривьера». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів 
акціонерів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. обрано членом Нагля-
дової ради Товариства строком на 3 роки Акуленка Юрiя Володимировича 
(паспорт СО №162914, виданий 31.08.1999 Залiзничним РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi), який не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Iнші по-
сади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - начальник юридичного від-
ділу ПрАТ «КУА «Форум»; начальник юридичного відділу ТОВ «Аструм Капі-
тал». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціоне-
рів №1/2015 від 30.04.2015 р.) 30.04.2015 р. обрано членом Наглядової 
ради Товариства строком на 3 роки Жолинську Анастасію Леонідівну (пас-
порт МЕ №783572, виданий 05.10.2006 Шевченківським РУ ГУ МВД України 
в м. Києві), яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Iнші по-
сади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - директор ТОВ «ГОТЕЛЬ 
МЕНЕДЖМЕНТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Генеральний директор ____________ 
Шевело В. М. 30.04.2015 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонер-
не товариСтво «КиЇвЗовнІШтранС»

2. Код за ЄДРПОУ: 04832909
3. Місцезнаходження: 01030 м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 45Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 288-29-38 (044) 235-01-39  

(044) 288-03-94
5. Електронна поштова адреса: nep@kvtinfo.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.kvtinfo.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами ПАТ «Київзовніш-

транс» від 29.04.2015р. Звільнення посадової особи виконано на підставі про-
токолу №1 від 29.04.2015 р.

1. Посадова особа Перевозник Валентин Петрович (Паспорт: СН 889754 
11.08.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду 
Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,7362 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014 до 29.04.2015р. 
Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Посада залишається 
вакантною до укладання трудової угоди з головою правління.

2. Посадова особа Обущак Тетяна Анатоліївна (Паспорт: СО 638308 
26.07.2001 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду 
члена Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014 до 29.04.2015р.

3. Посадова особа Бей Андрій Зіновійович (паспорт: серія НВ номер 133897 
виданий 29.04.1999 р. Франківським РВ ЛМУ УМВС Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львівській області), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
24.04.2013 до 29.04.2015 р. Нікого не призначено на посаду замість звільненої 
особи. Посада залишається вакантною до переобрання наглядової ради на 
загальних зборах.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПАТ «Київзовніш-
транс» від 29.04.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
Протокол №1 від 29.04.2015 р. Посадова особа Перевозник Валентин Петро-
вич (Паспорт: СН 889754 11.08.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в  
м. Києвi) призначена на посаду Виконуючий обовязки голови правління - Члена 
Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,7362 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який при-
значено особу: строком до укладання трудового договору з Головою правлін-
ня. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова 
Правління. ПАТ «Київзовніштранс».

iii. підпис
Голова Правління Перевозник В.П. підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ГоЩанСЬКий Завод продтоварiв»
2. Код за ЄДРПОУ - 00379413
3. Місцезнаходження – 35400, смт. Гоща, вулиця Рівненська, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс - (03650) 2-17-53, (03650) 2-19-51
5. Електронна поштова адреса - gzpt@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://gzpt.at.ua/
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 р. 

(протокол № 01/2015 від 29.04.2015 року), в зв’язку із закінченням терміну 
дії повноважень Наглядової ради Товариства та Ревізора акціонерного 
товариства, переобрано на наступний термін – 3 роки:

1. Голову Наглядової ради – Вознюка Бориса Павловича. Посадова 
особа Вознюк Б.П. не надав згоду на оприлюднення свої паспортних да-
них. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5464 грн. (98,15% від статут-
ного капіталу емітента). Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 16 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ПрАТ «Гощанський завод продтоварів», директор з виробництва.

2. Члена Наглядової ради – Музичука Віталія Анатолійовича. Посадо-
ва особа Музичук В.А. не надав згоду на оприлюднення своїх паспортних 
даних. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн (0,0045% від ста-
тутного капіталу емітента) . Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 9 років. Музичук В.А. не перебуває в трудових відносинах з емітен-
том, тому підприємство не володіє інформацією щодо інших посад, які 
обіймає дана посадова особа.

3. Члена Наглядової ради – Сомюка Григорія Федоровича. Посадова 
особа Сомюк Г.Ф. не надав згоду на оприлюднення своїх паспортних да-
них. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. (0,0045% від ста-
тутного капіталу емітента). Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 8 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ПрАТ «Гощанський завод продтоварів», головний інженер.

4. Ревізора акціонерного товариства – Вознюк Юлію Валентинівну. По-
садова особа Вознюк Ю.В. не надала згоду на оприлюднення своїх пас-
портних даних. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. (0,0045% 
від статутного капіталу емітента). Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді: 3 роки. Вознюк Ю.В. не перебуває в трудових відносинах з 
емітентом, тому підприємство не володіє інформацією щодо інших посад, 
які обіймає дана посадова особа.

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

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

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

директор Гончар любов валентинівна. 29.04.2015 року. 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ІнСтрУменталЬний Завод»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Публічне акціонерне товариство «Інструментальний завод» (код 

за ЄДРПОУ 14314794). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. 
Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-77. Електронна по-
штова адреса – instrumentalniy@artem.ua. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет – http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид особливої інформації – ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради від 30.04.15р. повноваження 

голови правління Бурсука Юліана Яковича подовжено до 30.04.16р. в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє часткою в статут-
ному капіталі - 0,7138 %, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних да-
них.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Голова правління  Бурсук Ю.я., 30.04.15р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Завод «рУСава»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод «Русава» (код за 

ЄДРПОУ 20032864). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-06-19. Електронна поштова 
адреса – rusava@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – 
http://20032864.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 30.04.15р. повноваження 

директора Григор`єва Віктора Олександровича подовжено до 
30.04.16р. в зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє част-
кою в статутному капіталі - 5,9442 %, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття пас-
портних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

директор  Григор»єв в.о., 30.04.15р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне то-

вариСтво «БІлЬманСЬКе ХлІБоприймалЬне пІд-
приємСтво»

2. Код за ЄДРПОУ: 25477938
3. Місцезнаходження: 71051, Запорізька обл., Куйбишевський р-н, станція 

Більманка
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6147) 2-23-93 / 0 (6147) 7-43-13
5. Електронна поштова адреса: bilmanka@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: bilmanka-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення
1. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 

рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Приватне това-
риство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Особа перебувала на 
посаді з 14.04.2014 року. Володіє часткою 86,2% статутного капіталу товари-
ства. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Якушевої Анне-
ти Геннадіївни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа 
перебувала на посаді з 14.04.2014 року. Особа не володіє часткою у статутно-
му капіталі. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової 
ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання члена наглядової ради Приватне товариство з обмеже-
ною відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.». Володіє часткою 86,2% у статутному 
капіталі товариства. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Особу обрано на термін до прийняття рішення загальними 
зборами про припинення повноважень.

4. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять 
років: заступник фінансового директора, фінансовий контролер, аудитор. Осо-
бу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинен-
ня повноважень.

5. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Давидова Сергія Володимиро-
вича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять 
років: директор, генеральний директор. Особу обрано на термін до прийняття 
загальними зборами рішення про припинення повноважень.

6. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Москальчука Олександра Олек-
сандровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не 
володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 
п’ять років: адвокат, заступник директора з фінансової та інформаційної без-
пеки. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про 
припинення повноважень.

7. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання членом наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни 
(особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять 
років: заступник директора департаменту, головний технолог. Особу обрано на 
термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повнова-
жень.

8. Протоколом наглядової ради від 29.04.2015 року прийнято рішення про 
обрання Головою наглядової ради Давидова Сергія Володимировича (особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у 
статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини. Особу обрано Головою наглядової ради до припинення її по-
вноважень.

9. Протоколом загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року прийнято 
рішення про обрання ревізором Мідляр Олени Олександрівни (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статут-
ному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: аудитор. 
Особу обрано строком на термін до прийняття загальними зборами рішення 
про припинення її повноважень.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. директор тремполець олександр Іванович

приватне аКцiонерне товариСтво 
«СтраХова Компанiя 

«оранта-Життя»
повідомлення 

про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «Оранта-Життя»
2. Код за ЄДРПОУ 25635389
3. Місцезнаходження 04053, Київ, провулок Несторiвський, 7
4. Міжміський код, телефон та факс 0445202910 0445202911
5. Електронна поштова адреса orl@oranta-life.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації oranta-life.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емі-

тента
ii. текст повідомлення
30 квiтня 2015 року Галiєва Рустема Узакбаєвича звiльнено за 

власним бажанням з посади заступника Голови Правлiння АТ «СК 
«Оранта-Життя» згiдно наказу вiд 29.04.2015р. № 06-п. На даній по-
саді перебував з 11.01.2010р. Стаж роботи 11 років. Попередня по-
сада та місце роботи: радник Голови Правління зі страхування  
ЗАТ «Український страховий дім». Замiсть звiльненої особи нiкого не 
призначено. Звiльнена посадова особа не володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Галiєв Р.У. судимости за корисливi та посадові 
злочини не має. Особа не надала згоди на оприлюднення своїх пер-
сональних даних.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

тимчасовий виконувач обовязкiв 
Голови правлiння  єфiмов максим аркадiйович

30.04.2015

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІнформацІйнІ Комп’ЮтернІ СиСтеми»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ 
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21670779
Місцезнаходження емітента 03005, Україна, місто Київ, вулиця 

Смоленська, будинок 31-33
Міжміський код, телефон та факс тел./факс (044) 538-00-00 
Електронна поштова адреса info@incom.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://21670779.smida.gov.ua

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб

2. текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ІНФОРМАЦІЙНІ 

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» (ПрАТ «ІНКОМ») згідно рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства (Протокол №217 від 30.04.2015 року) було 
виключено зі складу виконавчого органу Товариства – Дирекції, без звіль-
нення з посади Віце-президента Довженка Миколу Володимировича (фі-
зична особа не надала згоду на розголошення персональної інформації). 
Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Частка в статутному 
капіталі ПрАТ «ІНКОМ» - 0,000 %. У складі Дирекції на посаді Директора 
ПрАТ «ІНКОМ» Довженко Микола Володимирович перебував 5 років  
10 місяців.

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

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

Генеральний директор  Ю.д. Чернецький, 
30.04.2015 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«прилУцЬКий м’яСоКомБiнат»

2. Код за ЄДРПОУ: 32275840
3. Місцезнаходження: 17500, вул. Дружби Народiв, буд.34
4. Міжміський код, телефон та факс: 04637-53257 04637-53257
5. Електронна поштова адреса: sigma@tim.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32275840.wix.com/prilmeat
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (про-

токол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №20 вiд 29 квiтня 
2015 року) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови На-
глядової ради Мошенської Марiї Василiвни (паспорт серiї НМ №347133 
виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 04 червня 
2009 року) у зв»язку iз закiнченням строку повноважень Голови Наглядо-
вої ради товариства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки. Особа 
володiє 512436 акцiєю на суму 512436,00 грн., що становить 9,9439% ста-
тутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (про-
токол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №20 вiд 29 квiтня 
2015 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Кресан Свiтлани Федорiвни (паспорт серiї НК №222572 вида-
ний Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18 грудня 1996 
року), у зв»язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової 
ради товариства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки . Особа володiє 
444432 акцiєю на суму 444432,00 грн., що становить 8,6243% статутного 
капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (про-
токол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №20 вiд 29 квiтня 
2015 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Кушнiра Олександра Володимировича (паспорт серiї НК 
№272868 виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 
08 квiтня 1997 року),у зв»язку iз закiнченням строку повноважень членiв 
Наглядової ради товариства. Особа перебувала на данiй посадi 3 роки . 
Особа володiє 477805 акцiєю на суму 477805,00 грн., що становить 
9,2719% статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року( про-
токол чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №20 вiд 29 квiтня 
2015 року) та рiшенням Нагядової ради товариства протокол №2 вiд  
29 квiтня 2015 року прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової 
ради Мошенську Марiю Василiвну (паспорт серiї НМ №347133 виданий 
Прилуцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 04 червня 2009 
року) термiном на 3 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п»яти рокiв: ТОВ «ВКП «Прилуки-Агропереробка» - директор з фiнансiв . 
Особа володiє 512436 акцiєю на суму 512436,00 грн., що становить 
9,9439% статутного капiталу Товариства. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв товариства 29 квiтня 2015 року (протокол 
чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства №20 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Кресан 
Свiтлану Федорiвну (паспорт серiї НК №222572 виданий Прилуцьким МВ 
УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18 грудня 1996 року) термiном на 3 
роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти рокiв: ПП 
«Прилукимiськбуд»- головний бухгалтер . Особа володiє 444432 акцiєю на 
суму 444432,00 грн., що становить 8,6243% 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 №20 вiд 29 квiтня 2015 
року) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Кушнiра 
Олександра Володимировича (паспорт серiї НК №272868 виданий При-
луцьким МВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 18 квiтня 1997 року) 
термiном на 3 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п»яти 
рокiв: приватний пiдприємець . Особа володiє 477805 акцiєю на суму 
477805,00 грн., що становить 9,2719% статутного капiталу Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

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

Голова правлiння рожко артем миколайович, 30.04.2015 р. 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«СтраХова Компанiя  

«Капiтал-СтраХУвання»
повідомлення 

про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товари-

ство «Страхова компанiя «Капiтал-СтраХУвання». 1.2. Код за  
ЄДРПОУ: 34807946. 1.3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ , вул. Дими-
трова, 5 Б. 1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 522-92-44.  
1.5. Електронна поштова адреса: ng@skapital.com.ua 1.6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.skapital.com.ua 1.7. Вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення: Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 27 квiтня 2015 
року, на виконання ст.32 Закону України вiд 17.09.2008 року № 514-VI 
«Про акцiонернi товариства» припинено повноваження Голови Нагля-
дової ради Баланди О.I. На посадi перебував 3 роки. Частка в статутно-
му капiталi - 99,973 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 
«СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 27 квiтня 2015 року, на виконання 
ст.32 Закону України вiд 17.09.2008 року № 514-VI «Про акцiонернi това-
риства» припинено повноваження Члена Наглядової ради Мельника 
А.П. На посадi перебував 3 роки. Частка в статутному капiталi - 0,0135 
%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-
СТРАХУВАННЯ» вiд 27 квiтня 2015 року, на виконання ст.32 Закону 
України вiд 17.09.2008 року № 514-VI «Про акцiонернi товариства» при-
пинено повноваження Члена Наглядової ради Соболєвої Т.В. На посадi 
перебувала 3 роки. Частка в статутному капiталi - 0,0135 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням черго-
вих загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» 
вiд 27 квiтня 2015 року, на виконання ст.32 Закону України вiд 17.09.2008 
року № 514-VI «Про акцiонернi товариства» обрано на посаду Голови 
Наглядової ради Баланду О.I.Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надав. Частка в статутному капiталi - 
99,973 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом 5 рокiв обiймав посади: 01.02.2007 – 01.07.2014, ТОВ 
«Естрела», Фiнансовий директор;ТОВ «Ярос»,з 02.07.2014- Заступник 
директора. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК 
«КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 27 квiтня 2015 року, на виконання ст.32 
Закону України вiд 17.09.2008 року № 514-VI «Про акцiонернi товари-
ства» обрано на посаду Члена Наглядової ради Мельника А.П. Строк дiї 
повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Частка в статутному капiталi - 0,0135 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв обiймав посади: 
з 01.02.2007 - 01.09.2011- комерцiйний директор ТОВ «Естрела». З 
19.05.2011 - директор ТОВ «СЕЙВ ВЕЛ ЛТД». З 08.08.2012 - радник ди-
ректора ТОВ «ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА». Рiшенням чергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 
27 квiтня 2015 року, на виконання ст.32 Закону України вiд 17.09.2008 
року № 514-VI «Про акцiонернi товариства» обрано на посаду Члена 
Наглядової ради Соболєву Т.В. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Частка в статутному капiталi 
- 0,0135 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом 5 рокiв обiймала посади: 01.02.2007 - 07.10.2011 - мене-
джер з економiчної дiяльностi ТОВ «Естрела». З листопада 2011 року - 
керiвник з управлiння iнвестицiями в ПрАТ «Укргазенерго». Рiшенням 
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «КАПIТАЛ-
СТРАХУВАННЯ» вiд 27 квiтня 2015 року, припинено повноваження 
Ревiзора Нарбут Т.В. На посадi перебувала 1 рiк. Часткою в статутному 
капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 
«СК «КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ» вiд 27 квiтня 2015 року,обрано на по-
саду Ревiзора Iнякiну Л.Ю. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi - 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом 5 рокiв обiймала посади: 01.07.2010-31.12.2010-ТОВ 
«МД Холдинг» фiнансовий аналiтик аналiтичного вiддiлу управлiння 
консалтингу; 04.01.2011-29.02.2012-ТОВ»Видекс» старший фахiвець-
аналiтик; з 01.03.2012-ТОВ «Леандер» директор.

3. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 

Голова правління  н.о.Геращенко



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №84, 6 травня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

48

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Український банк реконструкції та розвитку»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26520688
1.3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00, (044) 454-27-22
1.5. Електронна поштова адреса: ubrr@ubrr.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ubrr.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-

ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) припинено повноваження Голови Спостережної ради Лiсовенка 
Вiталiя Васильовича. На посадi перебував 5 мiсяцiв. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному 
капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) припинено повноваження Заступника Голови Спостережної ради 
Коцюби Володимира Олександровича. На посадi перебував 5 мiсяцiв. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Част-
кою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 
розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) припинено повноваження Члена Спостережної ради Матузки Ярос-
лава Васильовича. На посадi перебував 5 мiсяцiв. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному 
капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) припинено повноваження Члена Спостережної ради Страхової 
Наталiї Борисiвни. На посадi перебувала 5 мiсяцiв. Посадова особа зго-
ди на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному 
капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) припинено повноваження Члена Спостережної ради Страшного 
Андрiя Iвановича. На посадi перебував 5 мiсяцiв. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному 
капiталi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) припинено повноваження Члена Спостережної ради Дмитренко Iнни 
Леонiдiвни. На посадi перебувала 5 мiсяцiв. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Часткою в статутному капiталi 
АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) Головою Спостережної ради обрано Шевальова Артема Валентино-
вича. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надав. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав наступнi посади: 07.2006-09.2011 – Глава Представництва ПАТ 
«Державний експортно-iмпортний банк України» у м. Лондон; 06.2011-
03.2015 – Директор-альтернат вiд Швейцарiї, України, Сербiї, Чорногорiї, 
Лiхтенштейну, Молдови, Туркменiстану, член Ради директорiв Європей-
ського банку реконструкцiї та розвитку; 09.2011-07.2013 – Радник Голови 
Правлiння групи радникiв Голови Правлiння ПАТ «Державний експортно-
iмпортний банк України»; 03.2015-до цього часу – Заступник Мiнiстра 
фiнансiв України з питань європейської iнтеграцiї.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) Заступником Голови Спостережної ради обрано Маркарову Оксану 
Сергiївну. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український 
банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади:11.2003-03.2015 – Голова Правлiння (Прези-
дент) ЗАТ IК «IТТ-Iнвест» (з 2010 р. ПАТ IК «IТТ-Iнвест»); 03.2015-до цьо-
го часу – Заступник Мiнiстра фiнансiв України-керiвник апарату.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) Членом Спостережної ради обрано Матузку Ярослава Васильови-
ча. Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надав. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав наступнi посади: 04.2009-03.2011 – Мiнiстерство фiнансiв Украї-
ни: заступник директора Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра 
(патронатна служба) - начальник аналiтичного вiддiлу; заступник дирек-
тора Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банків - на-
чальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами; директор Депар-
таменту правового забезпечення; 03.2011-до цього часу – директор 
Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) Членом Спостережної ради обрано Страхову Наталiю Борисiвну. 
Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: 05.2004 - 09.2005 – Мiнiстерство фiнансiв 
України: заступник начальника Управлiння фiнансової полiтики та 
координацiї роботи з НБУ начальник вiддiлу з питань банкiвської 
дiяльностi Департаменту фiнансової полiтики та управлiння державним 
боргом; 09.2005 - 03.2011 – Мiнiстерство фiнансiв України: заступник ди-
ректора Департаменту-начальник вiддiлу банкiвської дiяльностi та 
координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту полiтики розвитку ринку 
фiнансових послуг; з 03.2011 до теперiшнього часу – заступник Директо-
ра Департаменту - начальник вiддiлу з питань банкiвських послуг та 
координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту фiнансової полiтики 
Мiнiстерства фiнансiв України.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) обрано Членом Спостережної ради Страшного Андрiя Iвановича. 
Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: 2005-2011 - начальник вiддiлу органiзацiї 
перевiрок небанкiвських установ Департаменту контролю за фiнансовими 
установами та операцiями у сферi ЗЕД, Державна податкова адмiнiстрацiя 
України; з 2011 року – заступник директора Департаменту фiнансової 
полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Україн-
ський банк реконструкцiї та розвитку» вiд 29 квiтня 2015 року (протокол 
№1) обрано Членом Спостережної ради Дмитренко Iнну Леонiдiвну. 
Строк дiї повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надала. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) «Український банк 
реконструкцiї та розвитку» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: 11.2008-06.2010 – перший заступник началь-
ника Управлiння фiнансової полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв 
України; 06.2010-01.2011 – перший заступник начальника Управлiння 
фiнансової полiтики Департаменту реформ та збалансованого розвитку 
Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України; 01.2011-08.2014 – заступник на-
чальника Управлiння економiки та фiнансiв Департаменту фахової екс-
пертизи - завiдуюча вiддiлом фiнансового розвитку Секретарiату Кабiнету 
Мiнiстрiв України; 08.2014 - заступник директора Департаменту 
фiнансової полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України.

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

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

Голова правління  о.Ю. локтіонов

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«УКраЇнСЬКий БанК реКонСтрУКцІЇ та роЗвитКУ»



№84, 6 травня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

49

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»
1.2. ЄДРПОУ емітента: 01417222
1.3. Місцезнаходження емітента: 01042, м. Київ, вул. П.Лумумби, 5
1.4. Міжміський код, телефон (044) 2842473 та факс емітента: 

(044)2842473
1.5. Електронна поштова адреса: rilova@pea.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.pea.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення:
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ:
У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, визначеного 

Статутом Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПЕА», що від-
булися 30.04.2015р. (протокол № 15/01 від 30.04.15р.) припинено повно-
важення:

1. Посадова особа Рилова Наталія Вікторівна (паспорт: серія СН номер 
161965 виданий 14.03.1996 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві), 
яка займала посаду Голови Правління, припинила повноваження. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

2. Посадова особа Павлов Володимир Геннадійович (паспорт: серія СН 
номер 738448 виданий 13.02.1998 р. Подільським РУГУ МВС України в  
м. Києві), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) 
роки.

3. Посадова особа Лимарь Юрій Васильович (паспорт: серія ТТ номер 
003167 виданий 12.06.2010 р. Оболонським РУГУ МВС України м. Києві), 
яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

4. Посадова особа Коваленко Андрій Володимирович (паспорт: серія 
ЕН номер 375674 виданий 08.05.1997 р. Рубіжанським МВ УМВС України в 
Луганській обл), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 (три) роки.

5. Посадова особа ТОВ «БРОВТЕК» (код 32766002 ), яка займала по-
саду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 23,99%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 1290800 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

6. Посадова особа Швидченко Анатолій Миколайович (паспорт: серія 
СН номер 463291 виданий 17.04.1997 р. Ватутінським РУГУ МВС України в 
м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 3 (три) роки.

7. Посадова особа Слободянік Ірина Іванівна (паспорт: не надано згоди 
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної ко-
місії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3,5 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

8. Посадова особа Ковтунець Микола Степанович (паспорт: серія СО 
номер 113191 виданий 04.05.1999 р. Дніпровським РУГУ МВС Україня в  
м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 (три) роки.

9. Посадова особа Бабешко Ольга Миколаївна (паспорт: не надано зго-
ди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної 
комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3,5 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки.

ОБРАНО:
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 30 квiтня 2015 року 

(протокол №15/01, від 30.04.2015р.), прийнято рiшення про обрання на 
посаду:

1. Посадова особа Рилова Наталія Вікторівна (паспорт: серія СН номер 
161965 виданий 14.03.1996 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві) 
призначена на посаду Голова Правління ПАТ «ПЕА». Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ «ПЕА». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

2. Посадова особа Павлов Володимр Геннадійович (паспорт: серія СН 
номер 738448 виданий 13.02.1998 р. Подільським РУГУ МВС України в 
м.Києві) призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Перший заступник голови правління ПАТ»ПЕА». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Посадова особа Гурин Олександр Миколайович (паспорт: серія МН 
номер 352121 виданий 28.01.1997 р. МВМ Дзержинського РО ХГУ УМВС 
України в Харківській обл.) призначена на посаду Член Правління. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0004%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 21 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ХДП»ПА»№438. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6 (шість) акцій.

4. Посадова особа Коваленко Андрій Володимирович (паспорт: серія 
ЕН номер 375674 виданий 08.05.1997 р. Рубіжанським МВ УМВС України в 
Луганській обл) призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років: директор ДП «Управління ба-
штових кранів» ВАТ «Будмеханізація. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: акцій немає.

5. Посадова особа Швидченко Анатолій Миколайович (паспорт: серія 
СН номер 463291 виданий 17.04.1997 р. Ватутінським РУГУ МВС України в 
м. Києві) призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ база відпочинку «Дні-
провська хвиля». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: ак-
цій немає.

6. Посадова особа Євстаф'єва Тетяна Сергіївна (паспорт: серія СО но-
мер 882912 виданий 13.12.2001 р. Оболонським РУГУ МВС України в м. 
Києві) призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,0005%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 24,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: секретарь керівника ПАТ 
«ПЕА». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 7 (сім) акцій.

7. Посадова особа Сєвєродонецьке дочірне підприємство «Промавто-
матика» № 436 (код 01417179 ), представник від юридичної особи Богатир 
Олена Миколаївна (паспорт: серія ЕК № 359917, виданий 26.02.1997р., Сє-
вєродонецьким МВУМВС України в Луганській обл.) призначена на посаду 
Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,0005%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 24,5 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 (три) роки.

8. Посадова особа Ковтунець Микола Степанович (паспорт: серія СО 
номер 113191 виданий 04.05.1999 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві) призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
105 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ЗАТ «ПЕА». Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 30 (тридцять) акцій.

9. Посадова особа Кубишкін Аркадій Георгійович (паспорт: серія ЕН но-
мер 320608 виданий 11.12.1996 р. Сєвєродонецьким МВУМВС України в 
Луганській обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 14 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3(три) роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор СДП «ПА»№436. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 (чотири) акції.

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

Голова правління  рилова наталія вікторівна.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «променерГоавтоматиКа»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«IЗТ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ: 30258639
3. Місцезнаходження: 68000, Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул.Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (04868) 6-45-36, 6-45-36
5. Електронна поштова адреса: atrans@іvt.іl.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 30258639.sc-ua.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Дербакова Дмитра Валерійови-
ча (паспорт КК 682152, Київським РВ УМВС України в Одеській обл., 
30.07.2001) припинено 30.04.2015 р. Рішення прийнято загальними збора-
ми акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Акціями Товариства не воло-
діє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття 
рішення про зміну у персональному складі є неповний склад Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 04.04.2014 р. по 
30.04.2015 р. Повноваження члена Наглядової ради Тимофеєва Олексія 
Миколайовича (паспорт КЕ 214052, Приморським РВ УМВС України в 
Одеській обл., 06.03.1996) припинено 30.04.2015 р. Рішення прийнято за-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Акціями То-
вариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підста-
вою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є заява про 
звільнення за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді з 04.04.2014 р. по 30.04.2015 р. Повноваження члена Наглядової ради 
Левченкова Валерія Миколайовича (паспорт КМ 363877, Іллічівським МВ 
УМВС України в Одеській обл., 09.03.2006) припинено 30.04.2015 р. Рішен-
ня прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015  р. 
Акціями Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не 
має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є 
заява про звільнення за власним бажанням. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посаді з 04.04.2014 р. по 30.04.2015 р. Повноваження Голови ревізій-
ної комісії Скарженеця Павла Олександровича (паспорт МЕ 492101, 
Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл., 02.08.2004) припинено 
30.04.2015 р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-
АВТО» 30.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє, частки у статутному 
капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у 
персональному складі є заява про звільнення за власним бажанням. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді з 04.04.2014 р. по 30.04.2015 р. По-
вноваження Члена ревізійної комісії Тараненко Олександра Олеговича 
(паспорт КЕ 991457, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл., 
27.03.1998) припинено 30.04.2015 р. Рішення прийнято загальними збора-
ми акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Акціями Товариства не воло-
діє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття 
рішення про зміну у персональному складі є неповний склад Ревізійної ко-
місії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 04.04.2014 р. по 
30.04.2015 р. Повноваження Члена ревізійної комісії Боброва Володимира 
Леонідовича (паспорт КЕ 451206, Іллічівським МВ УМВС України в Одесь-
кій обл. 27.11.1996) припинено 30.04.2015 р. Рішення прийнято загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Акціями Товариства не 
володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підставою для при-
йняття рішення про зміну у персональному складі є неповний склад Реві-
зійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді з 04.04.2014 р. по 
30.04.2015 р.

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Рішення про обрання 
головою Наглядової ради прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 
30.04.2015 р. (Протокол № 11 від 30.04.2015 р.). Голова Наглядової ради 
Тараненко Олександр Олегович (паспорт КЕ 991457, Іллічівським МВ 
УМВС України в Одеській обл., 27.03.1998) обрано 30.04.2015 р. Акціями 
Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Під-
ставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є непо-
вний склад Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Інші посади, 
які обіймала ця особа за останні 5 років: головний економіст ПАТ «ІЗТ» , 
заступник генерального директора з кадрових питань ПАТ «ІЗТ», член на-
глядової ради ПрАТ «ІЗТ-АВТО». Член Наглядової ради Глущенко Сергій 
Миколайович (паспорт КК 490540, Іллічівським МВ УМВС України в Одесь-
кій обл., 23.06.2000) обрано 30.04.2015 р. Рішення про обрання прийнято 
загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Акціями 
Товариства не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Під-
ставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі є непо-
вний склад Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які 
обіймала ця особа за останні 5 років - головний інженер ПрАТ «ІЗТ-АВТО». 
Член Наглядової ради Фабрика Олександр Валерійович (паспорт КЕ 
654975, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл., 04.06.1997) обрано 
30.04.2015 р. Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє, частки 
у статутному капіталі емітента не має. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник директора з екс-
плуатаційної роботи ПрАТ «ІЗТ-АВТО». Рішення про обрання членом реві-
зійної комісії прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 
30.04.2015 р. Рішення про обрання головою ревізійної комісії прийнято ре-
візійною комісією ПрАТ «ІЗТ-АВТО» 30.04.2015 р. (Протокол № 5 від 
30.04.2015 р.). Голова ревізійної комісії Бобров Володимир Леонідович 
(паспорт КЕ 451206, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл., 
27.11.1996) обрано 30.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє, частки у 
статутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про 
зміну у персональному складі є неповний склад Ревізійної комісії. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: 
провідний економіст ПАТ «ІЗТ», член ревізійної комісії ПрАТ «ІЗТ-АВТО». 
Член ревізійної комісії Пономаренко Володимир Михайлович (паспорт КК 
555234, Іллічівським МВ УМВС України в Одеській обл., 08.11.2000) обрано 
30.04.2015 р. Рішення про обрання членом ревізійної комісії прийнято за-
гальними зборами акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО». Акціями Товариства не 
володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Підставою для при-
йняття рішення про зміну у персональному складі є неповний склад Реві-
зійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця 
особа за останні 5 років - провідний бухгалтер ПАТ «ІЗТ». Член ревізійної 
комісії Васильєва Анастасія Євгенівна (паспорт КМ 479746, Іллічівським 
МВ УМВС України в Одеській обл., 03.08.2007) обрано 30.04.2015 р. Рішен-
ня про обрання членом ревізійної комісії прийнято загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ІЗТ-АВТО». Акціями Товариства не володіє, частки у ста-
тутному капіталі емітента не має. Підставою для прийняття рішення про 
зміну у персональному складі є неповний склад Ревізійної комісії. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 ро-
ків  - бухгалтер ПАТ «ІЗТ».

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

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

директор Ю.о. трубін, 30.04.2015 р. 

приватне аКцiонерне товариСтво «iЗт-авто»

повідомлення про зміни в складі посадових осіб 
пат «новоКаХовСЬКий рІЧКовий порт»
Публічне акціонерне товариство «Новокаховський річковий порт», 

ЄДРПОУ 19235881, 74989, Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Порто-
ва, 1Б, т/ф: 0554973100, E-mail: port@hb.com.ua, веб-сайт: nkport.
vatua.com. Рішенням загальних зборів 30.04.15 звiльнені особи, що 
перебували на посадах з 03.05.12: голова НР Лашкул Володимир Гри-
горович, володіє 1,97% акцій; члени НР Стародубець Вiктор 
Андрiйович, володіє 0,003% акцій, Гавриленко Тетяна Вiкторiвна, акці-
ями не володіє; та особи, що перебували на посадах з 18.02.11: голова 
РК Грибанова Оксана Василівна, володіє 0,000005% акцій; член РК 

Аралiна Тетяна Степанiвна, володіє 0.00002% акцій. Тим же рішенням 
обрані на три роки: голова НР Лашкул Володимир Григорович, попере-
дня посада голова НР; члени НР: Стародубець Вiктор Андрiйович, по-
передня посада член НР; Гавриленко Тетяна Вiкторiвна, попередня 
посада член НР; голова РК Грибанова Оксана Василівна, попередня 
посада голова РК; член РК Аралiна Тетяна Степанiвна, попередня по-
сада член РК. Володіння акціями зазначено вище. Згоди на оприлюд-
нення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непога-
шеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством. Генеральний директор Філь Тетяна Григорівна.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНИК 13066»

Код за ЄДРПОУ: 05475179
Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 34
Міжміський код, телефон та факс: (067) 215-21-21
Електронна поштова адреса: ATP-13066@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05475179.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «АВТОТРАНСПОРТ-
НИК 13066» (Протокол №18 від 30.04.2015р.) відбулися наступні зміни 
складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Голова Наглядової ради – Ягічев Сергій Олексійович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 30.04.2015р. 
у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебував на посаді з 09.05.2011р. по 30.04.2015р.

Звільнено. Член Наглядової ради – Луговський Євген Валерійович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 09.05.2011р. по 
30.04.2015р.

Звільнено. Член Наглядової ради – Ясницький Георгій Валерійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, 
який належить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перебував на посаді з 09.05.2011р. по 
30.04.2015р.

Призначено. Голова Наглядової ради – Ягічев Сергій Олексійович (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 
Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.), та рішення 
засідання Наглядової ради (Протокол №4/15 від 30.04.2015р.). Строк, на 
який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 1 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядо-
вої ради – ВАТ «Автотранспортник 13066», Директор – ТОВ «Транс-
Iндастрi».

Призначено. Член Наглядової ради – Луговський Євген Валерійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення 

Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). Строк, на 
який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 1 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової 
ради – ВАТ «Автотранспортник 13066», Директор – ТОВ «Євроресурс».

Призначено. Член Наглядової ради – Ясницький Георгій Валерійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). 
Строк, на який призначено особу – 3 роки. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, який належить 
цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
Член Наглядової ради – ВАТ «Автотранспортник 13066», Директор – 
ТОВ «Еко-Аксi».

Звільнено. Голова Ревізійної комісії – Фін Людмила Сергіївна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,000003%. Пакет ак-
цій емітента, який належить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 
18.01.2008р. по 30.04.2015р.

Звільнено. Член Ревізійної комісії – Гусєв Денис Анатолійович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
30.04.2015р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рі-
шення Загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,000003%. Пакет ак-
цій емітента, який належить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 18.01.2008р. 
по 30.04.2015р.

Звільнено. Член Ревізійної комісії – Гусєва Євгенія Василівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 30.04.2015р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента – 0,000003%. Пакет акцій емітента, який нале-
жить цій особі: 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебувала на посаді з 18.01.2008р. по 30.04.2015р.

Призначено. Ревізор – Соколов Микола Миколайович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 30.04.2015р. у зв’язку 
із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів ак-
ціонерів (Протокол №18 від 30.04.2015р.). Строк, на який призначено осо-
бу  – 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: само зайнята особа, юри-
дична практика.

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Зако-
ном України «Про акціонерні товариства», згідно з яким замість Ревізійної 
комісії обрали Ревізора.

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

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

Генеральний директор маловічко олексій вікторович, 30.04.2015р.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«автотранСпортниК 13066»

Публічне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона №9» 
(код за ЄДРПОУ 01351078, місцезнаходження Товариства – 12501, Жито-
мирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Шевченка, буд.14) 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за 
текстом – загальні збори), які призначені на 12 червня 2015  року за адре-
сою: Житомирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів, 
вул.  Шевченка, буд.14 (в кабінеті голови правління товариства). Поча-
ток загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів 
здійснюватиметься за місцем проведення зборів 12 червня 2015 року, поча-
ток реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв.

перелІК питанЬ, 
Що виноСятЬСя на ГолоСУвання (порядоК денний):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з 

питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу 

за 2013-2014 роки, звітів Наглядової ради за 2013-2014 роки, звітів Ревізій-

ної комісії Товариства за 2013-2014 роки.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2013-2014 роки.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2013-2014 роках.
6. Прийняття рішення щодо здачі в оренду житлових кімнат та встанов-

лення розміру орендної плати.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ре-

візійної комісії та Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання вищевказаних договорів.

12. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо ви-

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «переСУвна меХанІЗована Колона №9»
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результати Загальних зборів акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «племІнний Завод «БортниЧІ»
27 квітня 2015 року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Пу-

блічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» (далі  - 
Товариство).

Перше питання порядку денного
«Обрання членів Лічильної комісії»
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати членів Лічильної комісії, в складі: 
• Мазур Сергій Володимирович - Голова Лічильної комісії.
• Дяченко Ангеліна Сергіївна - Член Лічильної комісії.
• Грона Андрій Вадимович - Член Лічильної комісії.
2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюле-

тенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результа-
ти голосування оформити протоколом про підсумки голосування За-
гальних Зборів акціонерів ПАТ «ПЗ «Бортничі».

Друге питання порядку денного
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річну звітність публічного акціонерного товариства 

«Племінний завод «Бортничі» за 2014 рік.
Третє питання порядку денного
«Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, 

одержаних у 2014 році»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити збитки, одержані за даними бухгалтерського обліку То-

вариства за результатами діяльності у 2014 року в розмірі 492 515 грн. 
41 коп. (чотириста дев’ятносто дві тисячі п’ятсот п'ятнадцять гривень 
41 копійка).

Четверте питання порядку денного
«Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
П’яте питання порядку денного
«Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 

2014 рік.»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
Шосте питання порядку денного
«Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Сьоме питання порядку денного
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства за 2014 рік, звіту Генерального директора Товариства за 
2014 рік та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, 

Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік 
про визнання роботи Спостережної ради, Генерального директора та 
Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

Восьме питання порядку денного
«Про затвердження звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслід-

ками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік»

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт і висновок зовнішнього аудитора за наслідками ау-

диту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
Дев’яте питання порядку денного
«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-

ства»
ВИРІШИЛИ:
«Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства.»
Десяте питання порядку денного
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Наглядової ради у складі 5 (п’ять) осіб.
2. Затвердити Членів Наглядової ради Товариства
• Грона В.Л., 
• Кирпенко Д.М.,
• ТОВ «Надбання», 
• Мельник Д.І.,
• Колосок В.В.
строком на 2 (два) роки.
Одинадцяте питання порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради ПАТ «ПЗ «Бортничі»»

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ПЗ «Бортничі» Ма-

зур Сергія Володимировича підписати цивільно-правові договори з 
членами Наглядової ради Товариства.

Дванадцяте питання порядку денного
«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари-

ства»
ВИРІШИЛИ:
«Відкликати діючих членів Ревізійної комісії Товариства.»
Тринадцяте питання порядку денного
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Ревізійну комісію у складі 2 (двох) осіб.
2. Затвердити Членів Ревізійної комісії Товариства 
• Пастухова В.Т., 
• Савченко С.І., 
строком на 3 (три) роки.
Чотирнадцяте питання порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Ревізійної комісії ПАТ «ПЗ «Бортничі»»

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укла-

датимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «ПЗ «Бортничі» Ма-

зур Сергія Володимировича підписати цивільно-правові договори з 
членами Ревізійної комісії Товариства.

Генеральний директор пат «племінний завод «Бортничі» ма-
зур С.в. 

ділення земельної ділянки ФОП Левченку В.Г. з земель ПАТ «ПМК №9».
Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документ, що по-

свідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – до-
датково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціоне-
ри під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з 
матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
в робочі дні та робочий час в кабінеті голови правління Товариства за адре-
сою Житомирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Шев-
ченка, буд.14 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного за-
питу. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, – голова правління Товариства. Перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 08 червня 
2015 року.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.) 
найменування показника період

2012 рік 2013 рік 2014 рік
Усього активів 276 101 92

Основні засоби 73 73 73
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0
Запаси 0 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 197 19 16
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 6 3
Нерозподілений прибуток -982 1029 1069
Власний капітал 140 93 53
Статутний капітал 174 174 174
Довгострокові зобов'язання 0 0 0
Поточні зобов'язання 136 8 26
Чистий прибуток (збиток) -53 -47 -40
Середньорічна кількість акцій (шт.) 696 551 696 551 696 551
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

0 0 0

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

0 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

3 3 2
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХАРКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ 
МЕХАНIЗАЦIЇ №11»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

01413974

3. Місцезнаходження емітента 61030 м. Харкiв вул. Бiологiчна, 25
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hum11@nr-avers.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.hum11.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова правлiння Коломiйченко Володимир Костянти-
нович (паспорт: серiя ММ номер 259330 виданий Московським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 15.07.1999) припинено повноваження 
29.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 29.04.2015р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 55,0413% (257087 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Голова правлiння Коломiйченко Володимир Костянтино-
вич (паспорт: серiя ММ номер 259330 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 15.07.1999) обрано на посаду 29.04.2015р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 55,0413% (257087 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ «ХУМ-11». 

Посадова особа Заступник Голови правлiння Островерх Сергiй Iванович 
(паспорт: серiя ММ номер 007299 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл., 17.11.1998) припинено повноваження 
29.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 29.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 12,3535% (57701 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Заступник Голови правлiння Юдiн Валерiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя ММ номер 846419 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 17.03.2001) обрано на посаду 29.04.2015р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: головний механiк ПрАТ «ХУМ-11». 

Посадова особа Секретар правлiння Лисенко Анатолiй Григорович (пас-
порт: серiя КН номер 249422 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС Укра-
їни в Полтавськiй обл. 25.10.1996) припинено повноваження 29.04.2015 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
29.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1,0024% (4682 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Секретар правлiння Лисенко Геннадiй Анатолiйович 
(паспорт: серiя КН номер 102150 виданий Кременчугським РВ УМВС Укра-
їни в Полтавськiй областi 27.02.1996) обрано на посаду 29.04.2015р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,5322% (2486 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади: ПрАТ «ХУМ-11» механiк Кременчуць-
кої дiльницi механiзацiї, ПрАТ «ХУМ-11» в.о. начальника Кременчуцької 
дiльницi механiзацiї. 

Посадова особа Член правлiння Корнєв Петро Єгорович (паспорт: серiя 
ММ номер 831662 виданий Змiївським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл 
25.01.2001) припинено повноваження 29.04.2015 р. на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 5,8989% (27553 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Член правлiння Корнєв Петро Єгорович (паспорт: серiя 
ММ номер 831662 виданий Змiївським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл 
25.01.2001) обрано на посаду 29.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв 
(Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в ста-

тутному капiталi емiтента 5,8989% (27553 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади: ПрАТ «ХУМ-11» Начальник Харкiвськой дiльницi механiзацiї. 

Посадова особа Член правлiння Чабанний Володимир Iванович (пас-
порт: серiя ММ номер 830157 виданий Змiївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл 28.12.2000) припинено повноваження 29.04.2015 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) 
у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,7386% (3450 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Член правлiння Чабанний Володимир Iванович (пас-
порт: серiя ММ номер 830157 виданий Змiївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл 28.12.2000) обрано на посаду 29.04.2015р. загальними збо-
рами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,7386% (3450 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: ПрАТ «ХУМ-11» механiк Харкiвськой дiльницi 
механiзацiї. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кудряшов Вiктор Петрович 
(паспорт: серiя ММ номер 609633 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 18.08.2000) припинено повноваження 29.04.2015 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
29.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1,0705% (5000 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кудряшов Вiктор Петрович 
(паспорт: серiя ММ номер 609633 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 18.08.2000) обрано на посаду 29.04.2015р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради термiном на 3 роки. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1,0705% (5000 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: ПрАТ «ХУМ-11» начальник ПВВ. 

Посадова особа Член Наглядової ради Панов Володимир Iванович 
(паспорт: серiя ММ номер 456664 виданий Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 21.04.2000) припинено повноваження 
09.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 09.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,5136% (2399 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Панов Володимир Iванович 
(паспорт: серiя ММ номер 456664 виданий Червонозаводським РВ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 21.04.2000) обрано на посаду 29.04.2015р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,5136% (2399 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11» електрозварник. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бреус Сергiй Володимирович 
(паспорт: серiя МК номер 833857 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 22.04.1998) припинено повноваження 09.04.2015р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 09.04.2015р.) 
у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,7149% (3339 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Бреус Сергiй Володимирович 
(паспорт: серiя МК номер 833857 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй обл. 22.04.1998) обрано на посаду 29.04.2015р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,7149% (3339 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11» мастер дiльницi 
ППР. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткаченко Тетяна Володимирiвна 
(паспорт: серiя ММ номер 691696 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 11.12.2000) припинено повноваження 29.04.2015р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
29.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1,8232% (8516 шт). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Ткаченко Тетяна Володимирiвна 
(паспорт: серiя ММ номер 691696 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 11.12.2000) обрано на посаду 29.04.2015р. 
засiданням Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) з числа обра-

приватне аКцiонерне товариСтво «ХарКiвСЬКе Управлiння меХанiЗацiЇ №11»
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них загальними зборами членiв Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,8232% (8516 шт). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11» заступник директора 
з финансово-економiчних питань. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кириленко Оксана Михайлiвна 
(паспорт: серiя МК номер 491438 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 27.05.1997) припинено повноваження 29.04.2015р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
29.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,4383% (2047 шт). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кириленко Оксана Михайлiвна 
(паспорт: серiя МК номер 491438 виданий Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй обл. 27.05.1997) обрано на посаду 29.04.2015р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,4383% (2047 шт). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 

останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11» технiк Харкiвськой 
дiльницi механiзацiї. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Маменко Галина Михайлiвна 
(паспорт: серiя КН номер 190941 виданий Автозаводським РВ Кременчуць-
кого МУ УМВС України в Полтавськiй обл. 20.08.1996) припинено повнова-
ження 29.04.2015р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Про-
токол б/н вiд 29.04.2015р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,2689% (1256 шт). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 21.07.2010 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Лисенко Анатолiй Григорович 
(паспорт: серiя КН номер 249422 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавськiй обл. 25.10.1996) обрано на посаду 29.04.2015р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2015р.) термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,0024% (4682 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: ПрАТ «ХУМ-11» Начальник Кремен-
чуцькой дiльницi механiзацiї.

Голова правлiння _________ Коломiйченко Володимир Костянтинович

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

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

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

http://opz.odessa.net/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

У зв’язку із закінченням строку повноважень рішенням загальних зборів 
акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р. припинені повноваження Голови 
Наглядової ради — Миронюка Ігоря Миколайовича, частка, якою володів в 
статутному капіталі емітента — 0,0%, перебував на посаді з 26.04.2012 р. та 
членів Наглядової ради, які перебували на посаді з 26.04.2012 р.: Асташева 
Євгена Вікторовича, частка, якою володів в статутному капіталі емітента, — 
0,0%; Миколаєнко Вікторії Григорівни, частка, якою володіла в статутному 
капіталі емітента, — 0,0%; Гичкіної Тетяни Володимирівни, частка, якою во-
лоділа в статутному капіталі емітента, — 0,0%; Кімінчіджі Степана Іванови-
ча, частка, якою володів в статутному капіталі емітента, — 0,000096%.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р.. 
членами Наглядової ради Товариства як представниками держави, юри-
дичної особи — ФДМУ — акціонера Товариства на строк до 27.04.2018 р. 
обрано: Нікітіна Юрія Валентиновича, останні 5 років працював начальни-
ком Управління, заступником Голови ФДМУ; Лепявко Ірину Миколаївну, 
останні 5 років працювала заступником начальника Управління, начальни-
ком відділу ФДМУ; Маньківську Анастасію Геннадіївну, останні 5 років пра-
цювала на посаді заступника начальника відділу, головного спеціаліста 
ФДМУ; Насвіщука Сергія Васильовича, останні 5 років працював заступни-
ком директора ТОВ «Правнича компанія «Юрсміт», директором юридично-
го Департаменту, радником міністра Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України, радником Голови правління НАК «Нафтогаз Украї-
ни»; Перелому Сергія Віталійовича, останні 5 років працював на посаді 
першого заступника Генерального директора ДК «Укроборонпром», пер-
шим заступник Голови правління НАК «Нафтогаз України».

У осіб, обраних до Наглядової ради, відсутні непогашені судимості та забо-
рони обіймати певні посади. Акцій Товариства не мають. Керуючись ч. 2 ст. 32 
Конституції України, особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

У зв’язку із закінченням строку повноважень рішенням загальних зборів 
акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р. припинені повноваження Голови 
Ревізійної комісії — Сачівка Андрія Івановича, частка, якою володів в ста-
тутному капіталі емітента — 0,0%, перебував на посаді з 26.04.2012 р. та 
членів Ревізійної комісії, які перебували на посаді з 26.04.2012 р.: Пашке-
вич Марини Леонідівни, частка, якою володіла в статутному капіталі емі-
тента — 0,0%; Ісаєвої Наталії Сергіївни, частка, якою володіла в статутно-
му капіталі емітента — 0,0%; Лавренюк Олени Анатоліївни, частка, якою 
володіла в статутному капіталі емітента — 0,0%; Ячиновської Юлії Михай-
лівни, частка, якою володіла в статутному капіталі емітента — 0,000096%.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р. чле-
нами Ревізійної комісії як представниками держави, юридичної особи — 
ФДМУ  — акціонера Товариства на строк до 27.04.2018 р. обрано: Сачівка 

Андрія Івановича, акцій Товариства не має, останні 5 років працював на по-
саді начальника Управління ФДМУ; Лісового Віктора Петровича, акцій Товари-
ства не має, останні 5 років працював на посаді заступника начальника Управ-
ління ФДМУ; Пашкевич Марину Леонідівну, акцій Товариства не має, останні 
5 років працювала на посаді головного спеціаліста, заступника начальника 
відділу ФДМУ; Стоянову Наталію Миколаївну, акцій Товариства не має, остан-
ні 5 років працювала на посаді начальника відділу Державної фінансової ін-
спекції в Одеській області; та як акціонера АТ «ОПЗ» членом Ревізійної комісії 
обрано Ячиновську Юлію Михайлівну, частка, якою володіє в статутному капі-
талі емітента, — 0,000096%. Останні 5 років працювала на посаді заступника 
начальника відділу економіки, начальника фінансового відділу АТ «ОПЗ».

У осіб, обраних до Ревізійної комісії, відсутні непогашені судимості та 
заборони обіймати певні посади. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституції України, 
особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р. 
припинені повноваження членів Правління Товариства, які перебували на 
посаді з 26.04.2012 р. згідно рішенню загальних зборів акціонерів АТ «ОПЗ» 
від 26.04.2012 р.: Федчуна Олександра Юрійовича, частка, якою володів в 
статутному капіталі емітента, — 0,000096%; Назаренка Сергія Миколайо-
вича, частка, якою володів в статутному капіталі емітента, — 0,000096%; 
Йолкіна Артура Олександровича, частка, якою володів в статутному капіта-
лі емітента, — 0,000096%; Федорової Людмили Іванівни, частка, якою во-
лоділа в статутному капіталі емітента, — 0,000096%; Лісовського Леоніда 
Васильовича, частка, якою володів в статутному капіталі емітента, — 
0,000096%; Полякова Дмитра Сергійовича, частка, якою володів в статут-
ному капіталі емітента, — 0,001054%.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ОПЗ» від 28-29.04.2015 р. чле-
нами Правління АТ «ОПЗ» на строк до 27.04.2020 р. обрано: Федчуна Олек-
сандра Юрійовича, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 
0,000096%, останні 5 років працював на посаді головного інженера, Першого 
заступника Голови Правління АТ «ОПЗ»; Назаренка Сергія Миколайовича, 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 0,000096%, останні 5 
років працював на посаді заступника директора з комерційних питань, за-
ступника Голови Правління АТ «ОПЗ»; Йолкіна Артура Олександровича, 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 0,000096%, останні 5 
років працював на посаді заступника головного інженера, заступника Голови 
Правління АТ «ОПЗ»; Федорову Людмилу Іванівну, частка, якою володіє в 
статутному капіталі емітента, — 0,000096%, останні 5 років працювала на 
посаді головного бухгалтера, члена Правління АТ «ОПЗ»; Лісовського Леоні-
да Васильовича, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 
0,000096%, останні 5 років працював на посаді начальника виробничо-
технічного відділу, члена Правління АТ «ОПЗ»; Полякова Дмитра Сергійовича, 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, — 0,001054%, останні 
5  років працював на посаді начальника юридичного відділу, члена Правління 
АТ «ОПЗ»; Щурікова Миколу Олександровича, акцій Товариства не має. Відо-
мості щодо посад, на яких 5 останніх років працював Щуріков М.О., відсутні.

У осіб, обраних до Правління Товариства, відсутні непогашені судимос-
ті та заборони обіймати певні посади. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституції 
України, особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

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 федчун олександр Юрійович

перший заступник 
Голови правління

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.04.2015
(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «одеСЬКий припортовий Завод»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво Cанаторiй «СмерiЧКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 03006440
3. Місцезнаходження: 82186, Львівська обл., Дрогобицький р-н, 

с. Модричi, вул.Курортна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03344)33423 (03344)33423 
5. Електронна поштова адреса: smerichka@kremins.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smerichka.at.ua
7. Вид особливої інформації: Припинення емітента шляхом злиття, при-

єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу 
емітента або суду

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про припинення емiтента шляхом перетворен-

ня - 30.04.2015р. 
Назва уповноваженого органу емiтента, що прийняв це рiшення - 

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ Санаторiй «Смерiчка». 
Причини такого рiшення - з метою зменшення витрат на утримання то-

вариства. 
Спосiб припинення юридичної особи - перетворення. 
Дата проведення загальних зборiв, на яких розглядалось зазначене пи-

тання - 30.04.2015р. 
Результати голосування: «за» - 8 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 

714687 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєстрованi 
на Загальних зборах акцiонерiв; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

Повне найменування юридичної особи правонаступника - Товариство з 
додатковою вiдповiдальнiстю «Санаторiй «Смерiчка» (організаційно-
правова форма: товариство з додатковою вiдповiдальнiстю, 

мiсцезнаходження: с. Модричi, Дрогобицький р-н, Львiвська обл., 82186). 
Порядок розподiлу активiв та зобов'язань - усi майновi права, майно, 

грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки, якi належать 
ПАТ  «Санаторiй «Смерiчка», передаються до правонаступника - Товари-
ства з додатковою вiдповiдальнiстю «Санаторiй «Смерiчка», згiдно з пере-
давальним актом. 

Розмiр статутного капiталу правонаступника - розмiр статутного капiталу 
товариства, що створюється шляхом перетворення ПАТ  «Санаторiй 
«Смерiчка», на дату його створення дорiвнюватиме розмiру статутного 
капiталу ПАТ «Санаторiй «Смерiчка», що перетворюється, зменшеному на 
загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають обмiну.

Порядок та умови обмiну акцiй емiтента, який припиняється, на акцiї 
юридичних осiб - правонаступникiв – обмiн акцiй акцiонерiв ПАТ «Санаторiй 
«Смерiчка», що реорганiзується. на частки у статутному капiталi товари-
ства з додатковою вiдповiдальнiстю, що створюватиметься, буде 
здiйснюватись у спiввiдношеннi 1:1 за номiнальною вартiстю. Комiсiї з при-
пинення протягом тридцяти робочих днiв надати акцiонерам вiдповiднi 
письмовi зобов’язання про обмiн акцiй на частки. 

Перелiк засновникiв (учасникiв) створюваного товариства - правонас-
тупника: усi акцiонери, станом на день затвердження установчих документiв 
створюваного товариства - правонаступника. Розмiр належної кожному 
учаснику частки вiдображається в статутi ТДВ «Санаторiй «Смерiчка», 
який затверджується зборами учасникiв (засновникiв) i реєструється в 
установленому законодавством порядку.

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

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

Голова правління  Кобак микола миколайович

повідомлення 
про зміни в складі посадових осіб 

пат «КаХовСЬКий райаГроХІм»
Публічне акціонерне товариство «Каховський райагрохім», ЄДРПОУ: 

05487320, 74800, Херсонська обл., м.Каховка, вул. Промислова, 4, т/ф: 
0553627314, E-mail: k.agro@hb.com.ua, веб-сайт: kahrah.vatua.com. Рі-
шенням загальних зборів 30.04.15 звiльнені особи, що перебували на 
посадах з 26.04.13: голова НР Лашкул Володимир Григорович, володіє 
86,87% акцій; члени НР Фiль Тетяна Григорiвна, володіє 0,03% акцій, 
Клименко Ірина Валеріївна, акціями не володіє; та особи, що перебува-
ли на посадах з 18.02.11: голова РК Грибанова Оксана Василівна, воло-
діє 0,44% акцій; член РК Саламова Лариса Вячеславiвна, акціями не 
володіє. Тим же рішенням обрані на три роки: голова НР Фiль Тетяна 
Григорiвна, попередня посада член НР; члени НР: Лашкул Володимир 
Григорович, попередня посада голова НР; Клименко Ірина Валеріївна, 
попередня посада менеджер ТОВ «Холдинг Інфоспорт Груп»; голова 
РК Грибанова Оксана Василівна, попередня посада голова РК; член РК 
Саламова Лариса Вячеславiвна, попередня посада член РК. Володін-
ня акціями зазначено вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних 
не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимості за посадо-
ві та корисливі злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний ди-
ректор Троян Геннадій Іванович.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
приватне аКцІонерне товариСтво «виШ-

нІвСЬКий ливарно-КовалЬСЬКий Завод» 
(код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1.  
Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса –  
vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.vlkz.com.ua. 
Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням наглядової ради від 30.04.15р. повноваження 

директора Баєва Сергія Олександровича подовжено до 30.04.16р. в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє часткою в статут-
ному капіталі - 10,52155 %, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних 
даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

директор Баєв С.о., 30.04.15р.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

пат «оСоКор»
Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Осокор»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

03360911

Місцезнаходження емітента м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г, 
02081

Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 550-3259

Електронна поштова адреса емітента іnfo@osokor.kіev.ua
Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб
Дата вчинення дії 30.04.2015
Дата розміщення у стрічці новин 05.05.2015

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 
30.04.2015 року) переобрано на новий термін Наглядову раду та Ревізійну 
комісію товариства. Склад органів не змінено. Причина – закінчення строку 
дії повноважень, строк перебування на посадах – 3 роки. Строк на який 
обрано посадових осіб – 3 роки.

Голова Наглядової ради: Мамедов Олександр Олександрович* - при-

пинено повноваження та обрано на новий термін (паспорт КН 282577, Ав-
тозаводським РВ КМУ МВС України в Полтавській обл.), володіє 0,4% СК 
емітента. Попередня посада - Голова НР. 

Члени Наглядової ради: Басенко Валерій Олександрович* - припинено 
повноваження та обрано на новий термін (паспорт СН 409457, Мінським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК емітента. Попередня посада 
- Член НР, Товариство з обмеженою відповідальністю «Осокор-Буд»* - при-
пинено повноваження та обрано на новий термін (код за ЄДРПОУ 
35031179), володіє 94,7% СК емітента. Попередня посада – Член НР.

Голова Ревізійної комісії: Герцог Павло Юрійович* - припинено повно-
важення та обрано на новий термін (паспорт ВО 117428, Ужгородським МВ 
УМВС України Закарпатської обл.), володіє 0% СК емітента. Попередня по-
сада - Голова Ревізійної комісії . Член Ревізійної комісії: Герасименко Ігор 
Олегович* - припинено повноваження та обрано на новий термін (паспорт 
СО 734002, Голосіївське РУ ГУ МВС України в м. Києві), володіє 0% СК 
емітента. Попередня посада - Член Ревізійної комісії.

________________
* Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-

дові злочини.
Посадова особа підтверджує достовірність інформації: Голова правлін-

ня Гліган Михайло Петрович
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД IМ. Г.I. ПЕТРОВСЬКОГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00232779
3. Місцезнаходження: 61068, м.Харкiв, пр.Московський, 118
4. Міжміський код, телефон та факс (057)732-20-82, (057)732-23-97
5. Електронна поштова адреса account@vz.usi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/
zavodvelo/

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
30.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ХВЗ» (Протокол 

№1 від 30.04.2015 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
Товариства, а саме:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Савича Василя 
Миколайовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних. У статутному капiталi емiтента володiє 428519 акцiями 
або 9,94% від статутного капіталу. Перебував на данiй посадi протягом 
трьох рокiв. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ярощук Вiкторiї 
Iванiвни. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Пе-
ребувала на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Решетняк Свiтлани 
Iванiвни. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Пе-
ребувала на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Міняйло Анатолія 
Борисовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. 
Перебував на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Манусової Інеси 
Юріївни. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Пе-
ребувала на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Стрижко Андрія 
В’ячеславовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi 
емiтента. Перебував на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Демченко Валерія 
Анатолійовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi 
емiтента. Перебував на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Суходольської 
Оксани Станіславівни. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi 
емiтента. Перебувала на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Гончаренко Олени 
Вiкторiвни. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. 

Перебувала на данiй посадi протягом трьох рокiв;
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Істоміної Лариси 

Петрівни. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Пе-
ребувала на данiй посадi протягом трьох рокiв;

- обрано до складу Наглядової ради Товариства Савича Василя Мико-
лайовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних. В статутному капiталi емiтента має частку 9,94% (розмiр 
пакету акцiй 2142595,00 грн). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
своєї дiяльностi: директор ППТФ «ЮСI». Загальний стаж роботи - 34 роки. 
Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту 
Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має;

- обрано до складу Наглядової ради Товариства Міняйло Анатолія Бо-
рисовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття пас-
портних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор 
ПФ «ТЕМП». Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Освiта: вища. Посадову 
особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано до складу Наглядової ради Товариства Анохіна Юрія Геннаді-
йовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспорт-
них даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: директор  
ПП «Селiгер», директор ПП «Селiгер плюс». Загальний стаж роботи -  
34 рокiв. Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн вiдповiдно до 
Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має;

- обрано до складу Ревізійної комісії Товариства Суходольську Оксану 
Станіславівну. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi 
емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
Головний бухгалтер ППТФ «ЮСI». Загальний стаж роботи - 38 рокiв. 
Освiта: вища. Посадову особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту 
Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має;

- обрано до складу Ревізійної комісії Товариства Істоміну Ларису Пе-
трівну. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер фiрми 
«Роксолана»-ТОВ. Загальний стаж роботи – 21 рік. Освiта: вища. Посадо-
ву особу обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

- обрано до складу Ревізійної комісії Товариства Данчук Тетяну Васи-
лівну. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних 
даних. Не володiє прямо часткою у статутному капiталi емiтента. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ППТФ 
«ЮСI». Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Освiта: вища. Посадову особу 
обрано на термiн вiдповiдно до Статуту Товариства. 

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

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

Голова правління  К.ф. Сало, 
30.04.2015 р. 

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво  
«ХарКiвСЬКий велоСипедний Завод iм. Г.i. петровСЬКоГо»

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Цюрупинський бджолорадгосп». 2. Код за ЄДРПОУ: 
05391181. 3. Місцезнаходження: 75100, м. Цюрупинськ, вул. Ком-
сомольська, 40а. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0552)  
23-50-06. 5. Електронна поштова адреса: pchelka@tlc.kherson.ua.  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: pchelka.pat.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Припинення емітента шляхом злиття, при-
єднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду. ii. текст повідомлення: Загальни-
ми зборами акцiонерiв ПрАТ «Цюрупинський бджолорадгосп», якi 
вiдбулися 29.04.2015 року, 100% голосiв, якi мають право голосу-
вати на загальних зборах, а саме 3202363 голосами, прийняте 

рiшення про припинення ПрАТ «Цюрупинський бджолорадгосп» 
шляхом перетворення в ТОВ «Цюрупинський бджолорадгосп». 
Правонаступником є товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Цюрупинський бджолорадгосп», статутний капiтал якого стано-
витиме 1007370,00 гривень. Акцiї ПрАТ «Цюрупинський бджоло-
радгосп», яке припиняється, обмiнюються на частки в ТОВ «Цюру-
пинський бджолорадгосп» у спiввiдношеннi 1:1, ТОВ «Цюрупинський 
бджолорадгосп» є правонаступником всiх майнових прав та 
зобов»язань ПрАТ «Цюрупинський бджолорадгосп». Створено 
комiсiю з перетворення: голова комiсiї Пасацький В.А.; член комiсiї 
Токар І.М.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

Голова правлiння  пасацький вадим анатолiйович

приватне аКцiонерне товариСтво «цЮрУпинСЬКий БдЖолорадГоСп»
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1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 11
2. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 13066 51
3. ПРАТ АГЕНЦІЯ ІНДЕКС 43
4. ПРАТ АГРОІНФО 10
5. ПРАТ АГРОІНФО 10
6. ПРАТ АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС 40
7. ЗАТ АЛЬПСЕРВІС 23
8. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 37
9. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 27

 повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство 
«Білоцерківська теплоелектроцентраль»

1.2. Код ЄДРПОУ 05407737
1.3. Місцезнаходження: 09114, м. Біла Церква вул. Петра Запорож-

ця,361 
1.4. Міжміський код, телефон та факс –( 04563) 79754.
1.5. Електронна пошта: men@bctec.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http//bctec.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
2.текст повідомлення:

Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» від 29.04.2015року 
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бі-
лоцерківська теплоелектроцентраль» (далі по тексту - Товариство) було 
прийнято наступне рішення:

-припинення повноважень Глиняного Леоніда Петровича (паспорт серія 
СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС Укра-
їни в Київській області 20.02.2008р.) на посаді Голови Наглядової ради То-
вариства. Володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітен-
та 0,0012 відсотків.

-припинення повноважень Панасюк Людмили Анатоліївни (паспорт се-
рія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ 
МВС України в Київській області 17.03.2000 року) на посаді члена Наглядо-

вої ради Товариства. Панасюк Л.А. перебувала на посаді члена Наглядової 
ради з 25.04.2012 року. Не володіє пакетом акцій або часткою в статутному 
капіталі емітента.

- припинення повноважень Третьякової Ганни Валентинівни (паспорт 
серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в 
Київській області 17.03.1998 року) на посаді члена Наглядової ради з 
25.04.2012 року. Володіє пакетом акцій або часткою в статутному капіталі 
емітента 0,0009 відсотків.

-обрано Глиняного Леоніда Петровича (паспорт серія СТ №002008 ви-
даний Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській 
області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 
роки. Володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-обрано Панасюк Людмилу Анатоліївну (паспорт серія СМ №234660 ви-
даний міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській 
області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 
роки. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-обрано Третьякову Ганну Валентинівну (паспорт серія СК № 757898 ви-
даний МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 
17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 
Володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента 0,0009 
відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

3.2. Голова правління Кривенко василь васильович 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«БІлоцерКІвСЬКа теплоелеКтроцентралЬ»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- приватне аКцІонерне то-
вариСтво «переСУвна меХанІЗована Колона 
№ 171». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -01037494. 3.Місцезнаходжен-
ня- 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Гагаріна, 57. 4.Міжміський код, теле-
фон та факс -(05354)23706. 5.Електронна поштова адреса– pmk-171@mail.ru. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації – http://01037494.smida.gov.ua. 7.Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.текст повідомлення
ПрАТ «ПМК-171» повідомляє, що 30.04.2015р. у зв’язку з закінченням 

терміну повноважень рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1) 
звільнені: голова наглядової ради- Кривошей Олександр Михайлович, пас-
порт КН № 140169 вид.24.04.1996р. Лохвицьким РВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 95,44% в статутному капіталі емітента, перебував 
на посаді з 27.03.2009р.; член наглядової ради- Бурак Олександр Йосипо-
вич, паспорт КН № 660599 вид.06.07.1998р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,006% в СК, перебував на посаді з 27.03.2009р.; 
член наглядової ради- Мишастий Дмитро Юрійович, паспорт КН № 541849 
вид.19.12.1997р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 
0,07% в СК, перебував на посаді з 27.03.2009р.; голова ревізійної комісії- Ри-
мар Віктор Борисович, паспорт КН № 395604 вид.08.05.1997р. Гадяцьким РВ 
УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,006% в СК, перебував на посаді 
з 27.03.2009р.; член ревізійної комісії- Перишко Анатолій Михайлович, пас-
порт КН № 357772 вид.12.03.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 0,001% в СК, перебував на посаді з 27.03.2009р.; 
член ревізійної комісії- Крат Юрій Євгенович, згоди на розкриття паспортних 

даних не надав, володіє 0,022% в СК, перебував на посаді з 27.03.2009р.; 
обрані терміном на три роки: член наглядової ради - Кривошей Олександр 
Михайлович, рішенням засідання наглядової ради 30.04.2015р. посадову 
особу обрано головою наглядової ради терміном на три роки (протокол № 3), 
паспорт КН № 140169 вид.24.04.1996р. Лохвицьким РВ УМВС України в 
Полтавськiй обл., володіє 95,44% в СК, особа протягом останніх 5-ти років-
займається приватною підприємницькою діяльністю; член наглядової ради- 
Бурак Олександр Йосипович, паспорт КН № 660599 вид.06.07.1998р. Га-
дяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,006% в СК, особа 
протягом останніх 5-ти років-займається приватною підприємницькою діяль-
ністю; член наглядової ради- Мишастий Дмитро Юрійович, паспорт КН 
№  541849 вид.19.12.1997р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл., 
володіє 0,07% в СК, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5-ти 
років- майстер, сторож ПрАТ «ПМК-171»; ревізор- Сахно Володимир Федо-
рович, згоди на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, посади, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх 5-ти років- механік ПрАТ «ПМК-171». Звільнені та обрані посадові особи 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ «ПМК-171» 30.04.2015р. пере-
обрано директором терміном на три роки (протокол № 3)- Ященко Владислав 
Миколайович, паспорт КН № 512158 вид.02.12.1997р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй обл., не володіє часткою в статутному капіталі 
емітента, перебував на посаді директора ПрАТ «ПМК-171» протягом останніх 
5-ти років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. директор (підпис) ященко в.м. 30.04.2015р.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
10. ПРАТ БАРИШІВСЬКЕ АТП №13247 19
11. ПАТ БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ 5
12. ПРАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ КАР`ЄР 29
13. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 57
14. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 19
15. ПРАТ БІЛЬМАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 46
16. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530 9
17. ПРАТ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 31
18. ПРАТ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 34
19. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» 28
20. ПРАТ ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 55
21. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ» 21
22. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 32
23. ПРАТ ВОДІНВЕСТ 12
24. ПРАТ ВОДІНВЕСТ 20
25. ПРАТ ВОЛОВОДІВКА 30
26. ВАТ ВОСТОК 33
27. ВСПІФ «ОТП ФОНД АКЦІЙ» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 20
28. ПАТ ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ» 24
29. ПРАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 45
30. ПРАТ ДВ СИСТЕМА 15
31. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 26
32. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5 25
33. ПАТ ДНІПРОПЛАСТМАС 39
34. ПАТ ДНІПРОПЛАСТМАС 42
35. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 40
36. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД №2 4
37. ПАТ ЕКОЛОГІЯ 7
38. ПАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» 31
39. ПАТ ЕСМА 22
40. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 35
41. ПРАТ ЖИТОМИРБУД 22
42. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 27
43. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 27
44. ПАТ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 27
45. ПРАТ ЗАВОД «РУСАВА» 45
46. ЗНПІФ «ОТП ПОДВІЙНИЙ+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 20
47. ПАТ ІДЕЯ БАНК 21
48. ПРАТ ІЗТ-АВТО 50
49. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 45
50. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 46
51. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 13
52. ПАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 16
53. ПАТ КАТП-2006 33
54. ПАТ КАТП-2006 34
55. ПАТ КАТП-2006 34
56. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 55
57. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 45
58. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 44
59. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ПЕРЕСУВНОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ № 28 32
60. ПАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 23
61. ПАТ МАРФІН БАНК 44
62. ПАТ МАЯК 30
63. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 38
64. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 39
65. ПРАТ МЛЗ 9
66. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 10
67. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» 24
68. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ 18
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
69. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 14
70. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 23
71. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА 41
72. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 7
73. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 12
74. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 50
75. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 54
76. ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865 38
77. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 38
78. ПАТ ОСОКОР 55
79. ЗНПІФ ОТП ПОДВІЙНИЙ ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 20
80. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №171 57
81. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 51
82. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13242 24
83. ПРАТ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 6
84. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 40
85. ПІФ «ОТП ІНВЕСТ+» ТОВ КУА «ОТП КАПІТАЛ» 20
86. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» 52
87. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 17
88. ПРАТ ПОБУД 6
89. ПРАТ ПОБУД 6
90. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 26
91. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 47
92. ПАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 49
93. ПРАТ ПРОМО ГРУП 35
94. ПАТ САНАТОРІЙ «СМЕРІЧКА» 55
95. ПАТ СВІЖАЧОК 26
96. ПАТ СВІЖАЧОК 27
97. ПРАТ СІЛЬБУД 5
98. ПАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ-КФТП 36
99. ПРАТ СПЕЦБУД-ХЕРСОН 7
100. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 564 41
101. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 25
102. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 25
103. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 43
104. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» 47
105. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 46
106. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» 11
107. ПРАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 43
108. ПАТ ТЕХІНМАШ 7
109. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 34
110. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 19
111. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 48
112. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ) 28
113. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 21
114. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 36
115. ПАТ ФІНАНС БАНК 13
116. ПРАТ ФЛАС 31
117. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-16368 32
118. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ № 11 53
119. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕЛОСИПЕДНИЙ ЗАВОД ІМ. Г.І. ПЕТРОВСЬКОГО 56
120. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 31
121. ПАТ ХІММЕТ 26
122. ПРАТ ХЛІБ ПРИАЗОВ'Я 12
123. ПАТ ХОУМВОРЛД 28
124. ПРАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ БДЖОЛОРАДГОСП 56
125. ПРАТ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ УЧБОВИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 32
126. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗБУД 36
127. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 8
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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

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

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

351005

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900

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 № 15079
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
05.05.2015 р. 


