
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012 №249, відповідно до пункту 
5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, 
затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 
за №1475/24007, рішення Комісії №409 від 01.04.2014 та 
наданого звіту про досягнення мінімального обсягу акти-
вів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» (код за ЄДРІСІ 
– 23300271) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» (код за 
ЄДРПОУ – 38870645), визнано пайовий закритий неди-
версифікований венчурний інвестиційний фонд «де-
велопмент агро» тов «КомпанІя З УправлІння аК-
тивами «проГреСивнІ ІнвеСтицІйнІ СтратеГІЇ» 
таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду – розпорядження № 0223 – СІ 
від від 31 березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-

лювання діяльності інституційних інвесторів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012 №249, відповідно до пункту 
5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, за-
твердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 
за №1475/24007, рішення Комісії №408 від 01.04.2014 та 
наданого звіту про досягнення мінімального обсягу активів 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЖИТТЯ» не-
диверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ – 
23300100) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СИСТЕМА ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ – 35197650), визна-
но пайовий венчурний інвестиційний фонд «Життя» 
недиверсифікованого виду закритого типу тов «Ком-
панІя З УправлІння аКтивами «СиСтема плЮС» 
таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду – розпорядження № 0225 – СІ 
від 31 березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, на підставі 
рішення Комісії від 07.02.2012 №249, відповідно до пункту 
5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та 
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, 
затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 №1338, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 
за №1475/24007, рішення Комісії №410 від 01.04.2014 та 
наданого звіту про досягнення мінімального обсягу акти-
вів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого 
інвестиційного фонду «РОЗВИТОК» (код за ЄДРІСІ – 
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23300215) ТОВ «КУА «ТЕМП» (код за ЄДРПОУ – 38727330), 
визнано пайовий венчурний недиверсифікований за-
критий інвестиційний фонд «роЗвитоК» тов «КУа 
«темп» таким, що відповідає вимогам щодо мінімально-
го обсягу активів пайового фонду – розпорядження 
№  0224 – СІ від 31 березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування 
та регулювання діяльності інституційних інвесторів, на 
підставі рішення Комісії від 07.02.2012 №249, відповід-
но до пункту 5 розділу V Положення про порядок роз-
міщення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого рішенням Комі-
сії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рі-
шення Комісії №411 від 01.04.2014 та наданого звіту 
про досягнення мінімального обсягу активів ПАЙОВО-
ГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПОЛА-
РІНВЕСТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИ-
ТОГО ТИПУ (код за ЄДРІСІ – 23300212) 
ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АД-
МІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОН-
ДІВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША КУПЕЦЬКА 
ГІЛЬДІЯ» (код за ЄДРПОУ – 38003123), визнано па-
йовий венЧУрний ІнвеСтицІйний фонд «по-
ларІнвеСт» недиверСифІКованоГо видУ За-
КритоГо типУ тов «КомпанІя З УправлІння 
аКтивами та адмІнІСтрУваннЮ недерЖавниХ 
пенСІйниХ фондІв «фІнанСова КомпанІя 
«перШа КУпецЬКа ГІлЬдІя» таким, що відповідає 
вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового 
фонду - розпорядження № 0226 – СІ від 2 квітня 
2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора Центрального територіального департаменту, на під-
ставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі 
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 «Про 
делегування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват «Коростенський 
щебзавод», 11502, Житомирська обл., м. Коростень, 
вул.  Каштанова, 3, код за ЄДРПОУ: 01374567 - розпоря-
дження №20-цд-С-а від 01 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на підставі 
підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 «Про 

делегування повноважень територіальним органам Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за № 1390/23922, пункту 2 Розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за 
№822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Зат  «торговий дім «деміївський», 03040, м. Київ, 
вул.  Васильківська, 9/14, код за ЄДРПОУ: 16307083 - роз-
порядження №19-цд-С-а від 31 березня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі підпункту 1 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1283 
«Про делегування повноважень територіальним органам 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13  серпня 2013 р. за № 1390/23922, пункту 8 Розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013  року за №822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій Зат «любава», місцезнаходження: 04073, 
м.  Київ, вул. Скляренка, 9, код ЄДРПОУ: 02970279 - роз-
порядження №21-цд-С-а від 02 квітня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Прикарпатського територіального управління, 
що діє на підставі рішення Комісії від 24.10.2013р. №2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на 
підставі рішення Комісії від 23.07.2013р. №1283 «Про де-
легування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та 
відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23  квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 травня 2013 р. за № 822/23354, 
зупинено обіг акцій пат «Хотинське ремонтно-
транспортне підприємство» (60014, чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с.Клішківці; код ЄДРПОУ: 03767481) у 
зв’язку з припиненням діяльності акціонерного товариства 
шляхом його ліквідації – розпорядження № 3 - пр-3 - З 
від 01.04.2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що діє згідно 
з рішенням Комісії №2484 від 24.10.2013р., на підставі 
п.п.  1 п. 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.07.2013р. №1283 «Про делегуван-
ня повноважень територіальним органам Національної ко-
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місії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. за 
№1390/23922, та пункту 4 глави 1 розділу ІV «Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24949, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії «А» тов «ртц «волинЬ» (43001, Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, буд. 13Б; код ЄДРПОУ  – 
34745136) у зв'язку з достроковим погашенням облігацій. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «РТЦ 
«Волинь» від 24 квітня 2008 року №6/03/2/08, видане 
05  вересня 2008 року Волинським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №01-ЗХ-2-С-о від 
31 березня 2014 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку переоформлено ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку:

товариСтвУ З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІС-
тЮ - фІрмІ «рІвненСЬКий рКц» (33013, Рівненська 
обл.. місто Рівне, вулиця Кавказька, будинок 11, кварти-
ра 3, ідентифікаційний код юридичної особи: 23305624) 

ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме: брокерської діяльності серії АЕ № 263243 від 
13.08.2013; дилерської діяльності серії АЕ № 263200 від 
13.08.2013, відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV 
Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій - рі-
шення № 402 від 1 квітня 2014 року.

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

товариСтвУ З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ 
«ейвайей СеКЬЮрІтІЗ» (04112, м. Київ, вулиця Дегтя-
рівська, будинок 48, офіс 609, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 34495532) ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності 
серії АД № 075780 від 07.08.2012; дилерської діяльності 
серії АД № 075781 від 07.08.2012; андеррайтингу серії АД 
№ 075782 від 07.08.2012, відповідно до підпункту 1 пунк-
ту  1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання 
ліцензій – рішення № 403 від 1 квітня 2014 року.

03.04.2014 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.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ГотелЬний КомплеКС 

«ялта-ІнтУриСт»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЯЛТА-ІНТУРИСТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЯЛТА-ІНТУРИСТ», далі-Товариство (місцезнаходження: 98600, Україна, 
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Дражинського, 50) повідомляє 
про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться 06 травня 2014 року о 13.30 годині за адресою: 98600, Україна, 
автономна республіка Крим, м.ялта, вул.дражинського, 50, зал «Зо-
ряний», з наступним порядком денним: 

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та при-

йняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття 

рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження висновків Аудитора про достовірність річного звіту То-

вариства за 2013 рік. Затвердження Аудитора на 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Переобрання Зберігача цінних паперів Товариства.
9. Про ведення реєстра власників іменних цінних паперів Товариства.
10. Про визначення характеру значних правочинів, розмір їх граничної 

вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів.
11. Про схвалення залучення Товариством кредитних ресурсів та укла-

дання Товариством договорів і угод про кредит та позик.
Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 28.04.2014 року.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися 

за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 06 травня 
2014 року з 10:00 г. до 12:30 г.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства:
- акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що засвід-

чує особу (паспорт);
- представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі доку-

мент, що засвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для 
керівників юридичних осіб — документ про призначення на посаду та витяг 
із Статуту акціонерів Товариства — юридичних осіб, в якому визначені по-
вноваження керівника, для інших представників — довіреність, видана для 
участі в загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно зако-
нодавства України).

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акці-
онерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть озна-
йомитися в робочі дні з 14:00г. до 17:00г. за адресою 98600,Україна, Авто-
номна Республіка Крим, м.Ялта, вул.Дражинського, 50, каб.226, юридичний 
відділ. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами — Шевченко Тетяна Олександрівна.

телефон для довідок: (0654) 27-00-23.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис.грн.)
найменування показника період 

Звітний попередній
Усього активів 275189 221808
Основні засоби 198183 167434
Довгострокові фінансові інвестиції 13118,3 13118,3
Запаси 31536 6283
Сумарна дебіторська заборгованість 24923 3749
Грошові кошти та їх еквіваленти 4341,8 31097,5
Нерозподілений прибуток 97730 92945
Власний капітал 453 453
Статутний капітал 84792 84792
Довгострокові зобов’язання 56133 32968
Поточні зобов’язання 36081 10650
Чистий прибуток (збиток) 3133 31440
Середньорічна кількість акцій (шт.) 339169828 339169828
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)

830 686

Заступник генерального директора пат «г/к «ялта-Інтурист» 
м.л. новожилов
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повідомлення 
про внесення змін до порядку денного 

річних загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«КиЇвСЬКий еКСперименталЬний 

м'яСоперероБний Завод «дарницЬКий»
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 
(Код за ЄДРПОУ 31747895), яке знаходиться за адресою: 02081, м. Київ, 
вул. Сортувальна, 5 (далі – Товариство) повідомляє про внесення змін до 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які від-
будуться 16 квітня 2014 року об 11 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, 
вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів То-
вариства опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Ві-
домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  46(1799) від 07.03.2014 року.

порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства 
доповнено наступними питаннями:

«11. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Това-
риства.

12. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами наглядової ради Товариства.

повідомлення
про внесення змін до порядку денного 

річних загальних зборів акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «Завод поБУтовоЇ та 

промиСловоЇ ХІмІЇ»
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД ПОБУТО-

ВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ» (Код за ЄДРПОУ 19263676), що знаходиться 
за адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6 (далі – Товариство) повідомляє 
про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 15 квітня 2014 року об 11 годині 00 хв., за 
адресою: 03170, м.Київ, вулиця янтарна, 5, актовий зал Кп ШеУ Свято-
шинського району м. Києва (2 поверх адміністративної будівлі).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів То-
вариства опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Ві-
домості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  45(1798) від06.03.2014 року.

порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства 
доповнено наступними питаннями:

«10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Това-
риства.

11. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та 
членами наглядової ради Товариства.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тиСменицяГаЗ»

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» призначених на 16.04.2014 
року, яке було опубліковане 07.03.2014 року у Бюлетні «Відомості На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (1799), 
ПАТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» інформує про основні показники фінансово-
господарської діяльності товариства за 2012 - 2013рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 22955,0 29872,0
Основні засоби 15058,0 21015,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 276,0 316,0
Сумарна дебіторська заборгованість 5810,0 7586,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1804,0 945,0

Нерозподілений прибуток -7848,0 -1709,0
Власний капітал 2586,0 8005,0
Статутний капітал 330,0 330,0
Довгострокові зобов’язання 1970,0 2544,0
Поточні зобов’язання 17528,0 18290,0
Чистий прибуток (збиток) -6139,0 -146,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1320000 1320000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

160 162

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

пат «тиСменицяГаЗ»

наглядова рада приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «КримСЬКа СтраХова КомпанІя»

(ідентифікаційний код 20693867, місцезнаходження: м. Севастополь, 
вул. Бутакова, 4) (далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів Товариства (далі - Збори) відбудуться 29 квітня 2014 року о 
10- 00 годині за адресою: м. Севастополь, вул. Бутакова, 4, кабінет Ге-
нерального директора.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів Зборів та затвердження регламенту Зборів, 

обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності у 

2013 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік, прийняття рішення за наслідкам 
розгляду звіту.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Затвердження ре-

зультатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження та розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
Реєстрація учасників Зборів 29 квітня 2014 року з 9-30 до 9-50 за місцем 

проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при 
собі документ, що посвідчує особу, крім того, представникам акціонерів – 
довіреність на право участі та голосуванні на Зборах, оформлену згідно з 
чинним законодавством

попередЖення: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на Збори 
не допускаються. (Закон України «про акціонерні товариства»).

Під час підготовки до Зборів з матеріалами та документами можна озна-
йомитися з понеділка до п’ятниці з 9-00 до 17-00 за адресою Товариства: 
м.Севастополь, вул. Бутакова, 4, кабінет Генерального директора. Посадо-

ва особа ПрАТ «Кримська страхова компанія», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Біль-
дер  І.А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  - 23 квітня 2014 року.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.) за 2013 рік

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  38164 35533
Основні засоби  (за залишковою вартістю) 3887 5015
Довгострокові фінансові інвестиції 17937 15575
Запаси 57 58
Сумарна дебіторська заборгованість  2388 1231
Грошові кошти та їх еквіваленти 10746 11783
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1622 1597

Власний капітал 30244 28897
Статутний капітал 25050 25050
Довгострокові зобов’язання 2025 ----
Поточні зобов'язання 111 210
Чистий прибуток (збиток) 42 1383
Середньорічна кількість акцій (шт.) 150000 150000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом період (шт)

-- ---

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

43 52
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 

«Івано-франКІвСЬКГаЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» призначених на 16.04.2014 року, 
яке було опубліковане 07.03.2014 року у Бюлетні «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 46 (1799), ПАТ  «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКГАЗ» інформує про основні показники фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2012 - 2013рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 549 281 683 188 
Основні засоби 332 500 479 535 
Довгострокові фінансові інвестиції 49 111 - 
Запаси 9 704 10 518 
Сумарна дебіторська заборгованість 118 787  108 100

Грошові кошти та їх еквіваленти 29 369 80 052 
Нерозподілений прибуток 73 877 208 260
Власний капітал 256 579 373 076 
Статутний капітал 3 787 3 787 
Довгострокові зобов’язання 64 359 65 543
Поточні зобов’язання  228 344  229 329
Чистий прибуток (збиток) (128 782) 9 158 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15 149 031 15 149 031
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 352 3 216

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

Голова правління
пат «Івано-франКІвСЬКГаЗ»  І. прокопів

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво вироБниЧо-торГовелЬна фІрма 
«мтн-полтава»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:25158009
3. Місцезнаходження емітента: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 

вул. Жовтнева, 37, кім.10
4. Міжміський код та телефон: (0532) 56-39-70
5. Електронна поштова адреса емітента: mtn2008@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mtn.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ.текст повідомлення:

ПрАТ ВТФ «МТН-ПОЛТАВА» повідомляє, що 01.04.2014р. відбулись 
зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

Наказом ПрАТ ВТФ «МНТН-ПОЛТАВА» вiд 01.04.2014 р. № 15-к Шве-
дун Ларису Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вала) звільнено згідно заяви за власним бажанням з посади головного 
бухгалтера Товариства. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Перебувала на посадi головного бухгалтера з 15 червня 1998 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказом ПрАТ ВТФ «МТН-ПОЛТАВА» вiд 01.04.2014 р. № 17-к Сосніну 
Жанну Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надавала) 
призначено згідно заяви на посаду головного бухгалтера Товариства (з 
01  квітня 2014 року). Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Посади, якi обiймала призначена особа протягом своєї дiяльностi: 
заступник головного бухгалтера. На посаду головного бухгалтера 
ПрАТ  ВТФ «МТН-ПОЛТАВА» призначена безстроково. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління ясинський Юрий володимирович 02.04.2014 р..

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 

«ХмелЬницЬКГаЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Загальних 

зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькгаз» призначених на 17.04.2014 
року, яке було опубліковане 13.03.2014 року у Бюлетні «Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  49  (1802), ПАТ «Хмельницькгаз» інформує про основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 - 
2013рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 705200 799715 
Основні засоби 409381  475316
Довгострокові фінансові інвестиції 164866  99701
Запаси 2754  6150
Сумарна дебіторська заборгованість 76234  60857
Грошові кошти та їх еквіваленти 28763  83700
Нерозподілений прибуток 116907 184917
Власний капітал 516672 565610 
Статутний капітал 5531 5531 
Довгострокові зобов’язання 42775 45044 
Поточні зобов’язання 145753 169284 
Чистий прибуток (збиток) -50534  34694
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368760 368760
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)

2384 2475

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на Загальних зборах акціонерів. 

пат «Хмельницькгаз» 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 

«лУГанСЬКГаЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних збо-

рів акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» призначених на 19.04.2014 року, 
яке було опубліковане 13.03.2014 року у Бюлетні «Відомості Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49, ПАТ «ЛУГАНСЬ-
КГАЗ» інформує про основні показники фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2012 – 2013 рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2013 р.* 2012 р.

Усього активів 645 733 831 993 
Основні засоби 267 770 371 425
Довгострокові фінансові інвестиції 14 000 0 
Запаси 12 757 15 493 
Сумарна дебіторська заборгованість 198 122  258 056

Грошові кошти та їх еквіваленти 28 515 101 808 
Нерозподілений прибуток - 248 984 - 155 133
Власний капітал 160 487 218 495 
Статутний капітал 3 651 3 651 
Довгострокові зобов’язання 115 388 136 520 
Поточні зобов’язання 369 858  462 371
Чистий прибуток (збиток) - 93 885 - 11 758 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 302 980 7 302 980
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)

4370 4322

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським 
висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

пат «лУГанСЬКГаЗ»
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«транСпорт»

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

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32609639
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Б. Хмельницького, б.1, м. Костян-

тинівка, Донецька обл.. 85102.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06272) 2-32-80
1.6. Електронна поштова адреса емітента: transport2007@meta.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://.transport.emitents.net.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
2. текст повідомлення : 

Звільнено: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 
вiд 01.04.2014 р, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення 
ПрАТ  «Транспорт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Транспорт», достроково припинено повноваження Ди-
ректора Скворча Ірини Євгенівни. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа не має. Не володiє акцiями Товариства. Перебувала на 
посадi з 22.04.2013 р. -01.04.2014 р.

Призначено: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства вiд 01.04.2014 р, у зв]язку з прийняттям рiшення про припинення 
ПрАТ «Транспорт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Транспорт», призначено Скворча Ірину Євгенівну на 
посаду голови Комiсiї з припинення (перетворення). Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Не володiє акцiями товариства. 
Термiн обрання головою Комiсiї з припинення (перетворення) - до 
закiнчення процедури припинення Товариства. Посади, якi обiймала осо-
ба: помiчник директора, директор Товариства.

Призначено: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства вiд 01.04.2014 р, у зв]язку з прийняттям рiшення про припинення 
ПрАТ «Транспорт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Транспорт», Фролову Марину Валеріївну призначено 
на посаду члена Комiсiї з припинення (перетворення). Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. Не володiє акцiями товариств. 
Термiн обрання членом Комiсiї з припинення (перетворення) - до 
закiнчення процедури припинення Товариства. Посади, якi обiймала осо-
ба: менеджер, головний бухгалтер Товариства.

Призначено: Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства вiд 01.04.2014 р, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення 
ПрАТ «Транспорт» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Транспорт», Скрипник Тетяну Валеріївну призначено 
на посаду члена Комiсiї з припинення (перетворення). Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостей за корисливi 
тапосадовi злочини посадова особа не має. Не володiє акцiями товариств. 
Термiн обрання членом Комiсiї з припинення (перетворення) - до 
закiнчення процедури припинення Товариства. Посади, якi обiймала осо-
ба: економист Товариства.

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

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

3.2. Найменування посади: Голова Комісії з припинення (перетворен-
ня) Скворча Ірина Євгенівна»

Голова Комісії з припинення 
(перетворення) прат «транспорт»  І.Є. Скворча 

повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«транСпорт»

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

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32609639
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Б. Хмельницького, б.1, м. Кос-

тянтинівка, Донецька обл.. 85102.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06272) 2-32-80
1.6. Електронна поштова адреса емітента: transport2007@meta.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://.transport.emitents.net.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за 
рішенням вищого органу емітента або суду. 

2. текст повідомлення : 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПОРТ» - (нада-

лі  - Товариство) повідомляє, що Загальними зборами акціонерів То-
вариства від 01.04.2014 р.(кворум зборів 100%) прийнято рішення 
про припинення діяльності Товариства шляхом перетворення його у 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспорт» (надалі – 
Товариство-правонаступник). Метою припинення є оптимізація управ-
ління діяльності, зменшення витрат на утримання Товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як 
приватне акціонерне товариство. Результати голосування: «за» - 
828 689 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акці-
онерів, які брали участь у загальних зборах акціонерів Товариства, 
«проти»- 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, які брали участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 
Повне найменування юридичної особи-правонаступника: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Транспорт», яке буде повним право-
наступником усього майна, прав та обов’язків Товариства. Всі активи 
та зобов’язання Приватного акціонерного товариства «Транспорт» 
передаються правонаступнику Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «Транспорт» відповідно до передавального балансу, що буде 
складено після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товари-
ства. Статутний капітал Товариства-правонаступника дорівнюватиме 
розмір статутного капіталу Товариства, а саме 828 689,00 грн. Інфор-
мація про порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капі-
талі Товариства-правонаступника: при перетворенні Товариства всі 
акції на загальну суму його розміру статутного капіталу 828 689,00 
гривень конвертуються у частки учасників товариства-
правонаступника, розмір статутного капіталу якого буде становити 
828 689,00 гривень. Обмін акцій на частки ТОВ «Транспорт» буде 
здійснюватися на наступних умовах: коефіцієнт конвертації акцій 1:1 
(одна акція ПрАТ «Транспорт» обмінюється на одну частку у статутно-
му капіталі ТОВ «ТРАНСПОРТ»). В обмін на акції Товариства. на під-
ставі поданих заяв на ім’я голови Комісії з припинення (перетворен-
ня) Товариства, акціонери отримують письмові зобов’язання про 
видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства-
правонаступника. Обмін акцій Товариства на письмові зобов’язання 
про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі 
товариства-правонаступника буде здійснено у строк, що починається 
з 01.04.2014 р. та закінчується за 7 днів до дня проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства, на яких буде вирішуватися питання 
щодо, затвердження передавального акту. 

Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов’язань на частки у 
статутному капіталі товариства-правонаступника у строк та у порядку, 
що затверджується Загальними зборами акціонерів, на яких буде вирішу-
ватись питання про затвердження передавального акту. Після проведен-
ня установчих зборів товариства-правонаступника здійснюватиметься 
обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі товариства-
правонаступника, на підтвердження чого товариство-правонаступник, 
видає своїм учасникам відповідні Свідоцтва. Строк обміну письмових 
зобов’язань Товариства про видачу відповідної кількості часток у статут-
ному капіталі товариства-правонаступника на відповідні Свідоцтва не 
обмежується.

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

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

3.2. Найменування посади: голова Комісії з припинення (перетворен-
ня) Скворча Ірина Євгенівна»

Голова Комісії з припинення 
(перетворення) прат «транспорт»  І.Є. Скворча 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«донецЬККоКС»

повідомлення про виникнення особливої 
інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬККОКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 83086, м.Донецьк, вул.Зарiчна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062)387-30-70 (062)304-10-95

5. Електронна поштова 
адреса

Tatyana.Bondarenko@donetskcoke.com

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

www.donetskcoke.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» прийняте рішення від 

01.04.2014 року № 31 призначити з «02» квітня 2014 року до «01» квітня 
2015 року (включно) Шабанова Андрія Леонідовича (паспорт серія ВА 
№  350717 виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій облас-
ті 18.10.1996р.) Генеральним директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬККОКС». Посадова особа часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні 
посади: генеральний директор ТОВ «ІНКОР і КО», директор з персоналу 
та соціальним питанням, виконуючий обов’язки генерального директора 
ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС». До призначення на посаду Генерального дирек-
тора Товариства Шабанов А.Л. перебував на посаді Виконуючого 
обов’язки Генерального директора ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» без звільнення 
від своєї основної роботи з 01.01.2014 року по 28.02.2014 року (включно) 
згідно до рішення Наглядової ради № 23 від 26.12.2013 року, з 01.03.2014 
року по 31.03.2014 року(включно) згідно до рішення Наглядової ради 
№28 від 03.03.2014 року. Рішенням Наглядової ради № 30 від 31.03.2014 
року термін повноважень виконуючого обов’язки генерального директора 
подовжений на період з 01.04.2014 року по 11.04.2014 року (включно). 
Рішенням Наглядової ради Товариства №31 від 01.04.2014 року внесені 
зміни до Рішення Наглядової ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОКС» № 30 від 
31.03.2014 року, а саме термін повноважень виконуючого обов’язки Гене-
рального директора Товариства Директора з персоналу та соціальним 
питанням Шабанова Андрія Леонідовича подовжений до 01.04.2014 року 
(включно). 

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

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

2. Генеральний директор  Шабанов андрiй леонiдович
 02.04.2014

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
зміну власників яким належать 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій ) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 

товариСтво "Сад"
2. Код за ЄДРПОУ 00414701
3. Місцезнаходження 42763, с. Високе, Охтирський р-н, 

Сумська обл, Ленiна, буд.28
4. Міжміський код, телефон та факс /05446/2-8536 /05446/2-85-36
5. Електронна поштова адреса zat_sad@sm.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

sad.okhtyrka.net

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

II. текст повідомлення
02.04.2014 року емiтентом отримана iнформацiя вiд Нацiонального 

Депозитарiя України про змiну у реєстрi власникiв, згiдно якої пакет власни-
ка - фiзичної особи став менше 10% голосуючих акцiй, а саме частка 
фiзичної особи до змiн становила 99,4077% статутного капiталу,пiсля 
змiн  - зменшилася до 7,9550% статутного капiталу

02.04.2014 р. емiтетнтом отримана iнформацiя вiд Нацiонального 
депозитарiя України про змiну у реєстрi власникiв акцiй згiдно якої пакет 
власника- фiзичної особи став бiльше 10% голосуючих акцiй, а саме частка 
фiзичної особи до змiн становила 0% статутного капiтала, пiслязмiн - 
збiльшилася до 91,0451%

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 Сугак олексiй вiкторович

директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2014

(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «по-
датКовий аУдит УКраЇни» (код ЄДРПОУ 37814647), міс-
цезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буди-
нок  15, офіс 10, повідомляє про внесення змін до опублікованого дп 
Івц «відомості  нКцпфр» щоденного офіційного друкованого видання 
Бюлетень «відомості національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» (№54 (1807) від 20.03.2014р.), повідомлення про про-
ведення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОДАТКОВИЙ 
АУДИТ УКРАЇНИ» 22 квітня 2014 року чергових (річних) загальних збо-
рів акціонерів Товариства, які відбудуться о 10 год. 00 хв., за місцезна-
ходженням Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
будинок 15, офіс 10, з підстави внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» змін до документів 
наданих або таких, з якими акціонери мали можливість ознайомитися у 
зв’язку із змінами в порядку денному чергових (річних) загальних збо-
рів акціонерів Товариства. 

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

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства. 
2. Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних збо-

рів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку прове-
дення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи чергових (річних) загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

4. Про обрання Наглядової ради Товариства та затвердження її кіль-
кісного складу. 

5. Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства. 
6. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. 
7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укла-

датимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина-

городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. 

8. Про розгляд звіту Директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 

9. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінан-
сового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства 
за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку 
Ревізора Товариства. 

10. Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства 
за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 
2013  рік. 

11. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
12. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) То-

вариства за 2013 рік. 
13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його 

нової редакції з подальшою державною реєстрацією. 
Інформація про порядок проведення реєстрації акціонерів та їх пред-

ставників; час початку та закінчення реєстрації; перелік документів, який 
треба мати при собі для реєстрації; порядок, строки та місце ознайом-
лення акціонерів з документами пов'язаними з питаннями порядку ден-
ного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства; порядок, 
строки та місце надання акціонерами пропозицій та інша інформація, що 
необхідна до повідомлення Товариством відповідно до законодавства, 
залишається незмінною та зазначена в опублікованому ДП ІВЦ «Відо-
мості  НКЦПФР» щоденному офіційному друкованому виданні «Бюле-
тень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» ( №54 (1807) від 20.03.2014р.). довідки за тел.: (044) 289 42 42 

З повагою,директор пат «податКовий аУдит УКраЇни» 
я.в.  панасенко
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«ЧернІГІвСЬКий автоЗавод
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство 
«Чернiгiвський автозавод»

2. Код за ЄДРПОУ - 32601556
3. Місцезнаходження - 14007, м. Чернiгiв, просп. Миру, 312

4. Міжміський код та телефон, факс - 04622-5-33-38 04622-5-33-38
5. Електронна поштова адреса - avtocher@chad.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://chaz-avto.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ авбо 

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

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призна-
чено, звільнено, 

обрано або 
припинено 

повноваження)

посада

прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄдрпоУ юридичної особи

розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
02.04.2014 призначено Перший заступник 

Голови правлiння
Лебiдь Зiновiй 

Семенович
КА 603959

24.10.1997 Залiзничним РВУМВС України Львiвськiй областi
0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 02.04.2014 року Першому заступнику Голови Правлiння з 
02.04.2014 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Перший заступник Голови Правлiння Товариства за сумiсництвом.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2014 призначено Заступник Голови 

Правлiння з 
виробництва

Сiмонов Сергiй 
Леонiдович

НМ 060925
24.06.2002 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй 

областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 02.04.2014 року Заступнику Голови Правлiння з виробни-
цтва з 02.04.2014 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПрАТ «Чернiгiвськiй автозавод»
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2014 призначено Заступник Голови 

правлiння
Бондарь Валерiй 

Григорович
ВЕ 354703

25.10.2001 Краматорським МВУМВС України в Донецькiй 
областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 02.04.2014 року Заступнику Голови Правлiння з 02.04.2014 року 
подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Заступник директора з економiчних питань ВАТ «СЛОВВАЖМАШ».
Начальник економiчного управлiння ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», Заступник директора з фiнансiв ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», Заступник директора-начальник контр-
ольно ревiзiйного управлiння ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», Заступник директора з контролiнгу ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», Заступник директора з економiки та фiнансiв 
ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», Директор з економiки та фiнансiв ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», Начальник вiддiлу економiчної та фiнансової логiстики ПАТ»СЛОВВАЖМАШ», 
Заступник голови правлiння ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» з оптимiзацiї видаткiв, Заступник Голови правлiння прат «Чернiгiвський автозавод»
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2014 призначено Голова правлiння Купцов Валерiй 

Володимирович 
НМ 205864

21.01.2005 Новозаводський ВМ УМВС України Чернiгiвський 
областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 02.04.2014 року з 02.04.2014р. подовжено повноваження 
Голови Правлiння та подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Голова Правлiння ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.
02.04.2014 призначено Заступник голови 

правлiння з 
економiки та 

фiнансiв

Вiннiченко Валентина 
Василiвна

НК 334146
08.07.1997 Чернiгiвський РВ УМВС України в Чернiгiвськiй 

областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 02.04.2014 року Заступнику Голови Правлiння з економiки 
та фiнансiв з 02.04.2014 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2014 призначено Заступник голови 

правлiння з 
технiчних питань

Токарєв Вiктор 
Вiкторович

НК 517641
31.08.2006 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй 

областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 06.03.2014 року заступнику Голови Правлiння з технiчних 
питань з 02.04.2014 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: 
Заступник Голови Правлiння з технiчних питань ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2014 Заступник Голови 

Правлiння з якостi
Iвченко Сергiй 

Iванович
СА 264425

27.08.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернiгiвський автозавод», оформленим Протоколом вiд 02.04.2014 року Заступнику Голови Правлiння з якостi з 
02.04.2014 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: 
Начальник вiддiлу з реалiзацiї на ПрАТ «Бориспiльськiй автозавод» Заступник Голови Правлiння з якостi на ПрАТ «Чернiгiвський автозавод» Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством 
2. Голова правління  Купцов в.в.

03.04.2014
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«пІвденна ГенерУЮЧа КомпанІя»

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

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Південна 
генеруюча компанія»

Організаційно-правова 
форма

Публічне акціонерне товариство

Місцезнаходження м. Одеса, вул. Новікова, 13. 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

34801918

Міжміський код, телефон 
емітента

(048) 7052162

Електронна поштова 
адреса

ugkenergy@te.net.ua

Адреса сторінки в мережі 
Інтернет

ugk-energy.com.ua

Вид особливої інформації Зміни складу посадових осіб емітента
Дата вчинення події 01 квітня 2014 року

2. текст повідомлення:
1. Загальними зборами акціонерів (Протокол від 01 квітня 2014 року) 

прийнято рішіння про дострокове припинення повноважень членів Нагля-
дової ради ПАТ «Південна генеруюча компанія» у повному складі за рі-
шенням Загальних зборів акціонерів:

- Голови наглядової ради Зоммера Анатолія Еммануїловича, паспорт 
СН 123383 Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.12.1995р. 

Обраний на посаду Загальними зборами 30.03.2012р. (Протокол №1 
від 30.03.2012).

Перебував на посаді з 30.03.2012 р. по 01.04.2014р. Пакета акцій ПАТ 
«Південна генеруюча компанія» не має.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Члена Нагладової ради Герасименко Андрія Миколайовича, паспорт 

СО 317353 Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.01.2000р. 
Обраний на посаду Загальними зборами 30.03.2012р.(Протокол №1 

від 30.03.2012). 
Перебував на посаді з 30.03.2012 р. по 01.04.2014р. Пакета акцій ПАТ 

«Південна генеруюча компанія» не має.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Члена Наглядової ради Бінєєвої Світлани Махмудівни, паспорт СК 

520943 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
Обрана на посаду Загальними зборами 30.03.2012р.(Протокол №1 від 

30.03.2012). 
Перебувала на посаді з 30.03.2012 р. по 01.04.2014р.Пакета акцій ПАТ 

«Південна генеруюча компанія» не має.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. Загальними зборами акціонерів за підсумками кумулятивного голо-

сування прийнято рішення про обрання членами Наглядової ради Товари-
ства:

- Зоммера Анатолія Еммануїловича, володіє 0% статутного капіталу 
Товариства. 

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 2009-2014- 
ТОВ  «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Віце-Президент з електроенер-
гетичного бізнесу, Віце-Президент з розвитку енергетики. Непогашеної 
судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 
господарської, службової діяльності не має. Фізична особа згоди на опри-
люднення паспортних даних не надала.

- Герасименко Андрія Миколайовича, володіє 0% статутного капіталу 
Товариства. 

Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 2008-2014- 
ТОВ  «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», директор департаменту елек-
тричних станцій.

Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Фізична особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
- Бінєєву Світлану Махмудівну, володіє 0% статутного капіталу Товари-

ства.
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: ТОВ «ВС Енер-

джі Інтернейшнл Україна» з 01.03.2006- провідний фахівець відділу інвес-
тиційного планування до 01.03.2012р., з 01.03.2012 по сьогоднішній день 
- заступник начальника відділу інвестиційного планування департаменту 
технічної політики. 

Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи 
злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Фізична особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
3. Загальними зборами акціонерів (Протокол від 01 квітня 2014 року) 

прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора То-
вариства:

- Шевчук Тамари Ігорівни у зв’язку із закінченням строку дії повнова-
жень. 

Обрана на посаду Загальними зборами акціонерів 08.04.2011 року 
(Протокол №1 від 08.04.2011р.), тобто в 2014 році закінчується строк дії 
його повноважень.

Перебувала на посаді з 08.04.2011 р. по 01.04.2014р. Пакета акцій То-
вариства не має.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Фізична особа згоди на оприлюднення паспортних даних не нада-
вала.

4. Загальними зборами акціонерів (Протокол від 01 квітня 2014 року) 
прийнято рішення про обрання Ревізора Товариства:

- Шевчук Тамару Ігорівну, володіє 0% статутного капіталу Товариства.
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 2009-2014-

ТОВ  «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» заступник директора департа-
менту корпоративних фінансів.Непогашеної судимості за злочини вчинені 
з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяль-
ності не має.

Фізична особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.
3. підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством України:

Генеральний директор пат «пГК» Кочубей о.я. 02 квітня 2014 р. 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «наУКово-вироБниЧе оБ’Єднання 
«КиЇвСЬКий Завод автоматиКи ІменІ Г. І. пе-
тровСЬКоГо»

1.2 Код за ЄДРПОУ: 14309356
1.3 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 236-62-75 
1.5 Електронна поштова адреса емітента: kza@kza.com.ua
1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kza.com.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=210:krjachko2014&catid=56:osoblyvainfo&Itemid=196

1.7 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

2. текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Зміни відбулися за 

рішенням ревiзiйної комiсiї протокол №2 вiд 28.03.2014р. (повiдомлення 
отримано 01.04.2014р. вхiдний номер М-188): 

александренков артем олександрович (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) припинено повноваження як Голови ревiзiйної 

комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який 
обрано: до моменту переобрання Голови ревiзiйної комiсiї або до мо-
менту припинення пов новажень Ревiзiйної комiсiї. Iншi посади, якi 
обiймав протягом останніх п’яти років: 01.2007-04.2008, 
ВАТ  «Єнакiєвський металургiйний завод», черговий оперативного бюро; 
04.2008-08.2010, ВАТ «Харцизький трубний завод», начальник вiддiлу; з 
07.2012, ДК «Укроборонпром». Розмiр пакету акцiй емiтента, якi нале-
жать цiй особi: 0 акцiй.

Крячко олексій вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано: до моменту переобрання 
Голови ревiзiйної комiсiї або до моменту припинення повноважень 
Ревiзiйної комiсiї. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 
03.2000-09.2012, Фонд Державного майна України, Начальник вiддiлу; з 
09.2012 ДК «Укроборонпром», головний спецiалiст. Розмiр пакету акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

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. Голова правлiння  ______  маляров Сергiй прокопович
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 м. п.  02.04.2014р. 
  (дата) 
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Шановний акціонер !

приватне аКцІонерне товариСтво 
«орХІдея»

( надалі - товариство)
Інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 05 травня 2014 року з 11 год. 45 хв. до 
11  год. 55 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 05 травня 2014 року о 12 год.00 хв.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ , 

Бессарабська пл. 2, офіс товариства.
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, Бессарабська площа, 

буд. 2, 1-й поверх, офіс Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах : 
Перелік складається станом на 24 годину 30 квітня 2014 року.

перелік питань, що виносяться на голосування, 
згідно з порядком денним :

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту роботи загальних Зборів Товариства.
3. Обрання робочих органів (Голови та секретаря Зборів Товариства).
4. Звіт Генерального Директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово – господарської діяльності 
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту.

6. Затвердження річного звіту та звіту про фінансово – господарську 
діяльність Товариства за 2013 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 
2013 рік.

8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014  рік.
порядок ознайомлення акціонерів ( учасників) з матеріалами, з 

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів : Ко-
жен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари-
ства : Україна, м. Київ, Бессарабська площа. 2, 1 поверх офіс Товариства, 
кожного робочого дня з 10-00 до 18-00 години . а в день проведення Збо-
рів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен-
ня акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – 
Пархоц Євгенія Яківна.

основні показники діяльності прат « орхідея » 
( тис. грн.)

найменування показника період
Звітний 
2013рік

попере-
дній 

2012рік
Усього активів 266,4 285,9
Основні засоби ( залишкова вартість ) 7,9 7,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси в т.ч. готова продукція
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 254,7 272,8
Нерозподілений прибуток 32,0 109,5
Резервний капітал 92,0 2,2
Власний капітал 125,2 112,9
Статутний капітал 1,2 1,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 141,2 173,0
Чистий прибуток ( збиток) +32,0 +107,4
Середньорічна кількість акцій ( шт) 116 116
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 )

16 15

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
- Документ, що посвідчує акціонера або його представника;
- Довіреність на право участі в Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб );
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товари-

ства будуть прийматися в порядку , визначеному законодавством Украї-
ни. 

довідки за телефоном ( 044) - 235-12-09
Генеральний директор  пархоц Є.я.

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

тю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «прІоКом»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. п.Сагайдачного, 

буд.25-Б 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898
5. Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/
investor 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. текст повідомлення 

02.04.2014 року Загальними зборами акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства «ПРІОКОМ» (Протокол №1/2014 від 02.04.2014 року) 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- призначено членом Правління Рогатюк Тамару Павлівну. Призначен-
ня посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів (Протокол №1/2014 від 02.04.2014 року). Часткою в статутному капі-
талі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: керівник групи навчання та розвитку 
персоналу ПрАТ «МТС УКРАЇНА». Згоду на розкриття паспортних даних 
особа не надавала.

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

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

Голова правління  в.в. Бобошко
02.04.2014 р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцIонерне 
товариСтво «БанК перШий».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20717958.
1.3. Місцезнаходження емітента: 04112 Київ Дегтярівська, 48.
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 590-09-24.
1.5. Електронна поштова адреса емітента: info@bankpershiy.com.ua.
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.bankpershiy.com.ua. 
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення

На пiдставi заяви від 02.04.2014р. та рiшення Спостережної ради ПАТ 
«БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол засiдання №31 вiд 02.04.2014р.) звільнено з 
посади Першого заступника Голови Правлiння, члена Правлiння 
ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» Колугу Євгенiя Вiкторовича (паспорт типу Р № 72 
3125786, виданий ФМС 77214, 18.02.2013р.) з 02.04.2014р. Перебував на 
посаді 1 місяць. Не володіє акціями ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На дату виникнення 
особливої інформації замість звільненої особи на посаду Першого заступ-
ника Голови Правлiння нікого не призначено.

На пiдставi заяви від 02.04.2014р. та рiшення Спостережної ради ПАТ 
«БАНК ПЕРШИЙ» (Протокол засiдання №31 вiд 02.04.2014р.) звільнено з 
посади Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «БАНК ПЕР-
ШИЙ» Зудiна Олександра Володимировича (паспорт типу Р № 72 0039012, 
виданий ФМС 50037, 04.07.2012р.) з 02.04.2014р. Перебував на посаді 
1  місяць. Не володіє акціями ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. На дату виникнення осо-
бливої інформації замість звільненої особи на посаду Заступника Голови 
Правлiння нікого не призначено.

3. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. т.в.о. Голови правлiння Барибін С.м.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2014

(дата)
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Додаток 44 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ) 

рІЧна ІнформацІя 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

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

Повне найменування емітента - Приват-
не акцiонерне товариство «Страхова 
компанiя» НАДІЙНА»; код за ЄДРПОУ 
емітента - 34350924; . Місцезнаходжен-
ня емітента - 04114, м.Київ, вул. 
Вишгородська 45А/6, оф.8; Міжміський 
код та телефон – (044) 428-14-19; 
428-14-25

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

26.03.2014р.

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

http://www.nadiyna.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛ-
ТИНГ ГРУП» 
Код ЄДРПОУ 35316245 

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство).* Зазнача-
ється інформація про 
проведення або не проведен-
ня загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі 
їх не проведення вказуються 
причини, також зазначається 
перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропози-
ції до переліку питань 
порядку денного, у разі 
проведення позачергових 
зборів зазначається особа, 
що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказують-
ся причини

Чергові збори акціонерів відбулись 
15.03.2013р. Питання які розглядались 
на зборах: затвердження результатiв 
дiяльностi за 2012 рiк та розподiл 
прибутку, iншi питання. ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. 
Обрання Лiчильної комiсiї та секретаря 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.Затвердження результатiв дiяльностi 
Товариства за 2012 рiк та розподiл 
прибутку Товариства. 3. Затвердження 
основних напрямкiв дiяльностi Товари-
ства на наступний перiод. 4.Прийняття 
рiшення про вчинення значних 
правочинiв.

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

662056,97

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

82,76

Сума виплачених 
дивідендів, грн

662056,97

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

15.03.2013р.

Дата виплати дивідендів 05.06.2013р.;
Опис Нарахування дивiдендiв здiйснювалось згiдно Протокол Загаль-

них зборiв №19 вiд 15.03.2013р. Дивiденди виплачувались части-
нами 05.06.2013р., 11.06.2013р., 17.06.2013р. та 25.06.2013р. За-
гальна сума виплачених дивiдендiв склала 662056,97 грн. 

__________ 
* Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили приватне (за-

крите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціо-
нерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених 
форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 13704 16636
Основні засоби (за залишковою вартістю) 31 37
Довгострокові фінансові інвестиції 12273 14324
Запаси 3 20
Сумарна дебіторська заборгованість 161 1450
Грошові кошти та їх еквіваленти 1222 803
Власний капітал 12576 15849
Статутний капітал 15000 15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-2611) 686
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2982 1204
Поточні зобов'язання і забезпечення 745 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8000 8000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

- -

президент прат «СК»надІйна » ______  Юріна л.Г.      03.04.2014р. 

приватне аКцIонерне товариСтво «СтраХова КомпанIя» надІйна»

повідомлення про виникнення особливої інформації

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «КомСомолЬСЬКе 

рУдоУправлІння»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191827
3. Місцезнаходження: 87250, Донецька обл., Старобешівський р-н., 

м.  Комсомольське, вул. Леніна, буд. 1-1
4. Міжміський код, телефон та факс: 06253 5-25-28
5. Електронна поштова адреса: balaban-ev@rudo.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://kru.metinvestholding.com/ru/

about/info
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. текст повідомлення:

1 квітня 2014 року Наглядовою радою ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ-
ДОУПРАВЛІННЯ» прийнято рішення продовжити термін повноважень по-
садової особи емітента: Генеральному директору Полякову Юрію Семено-
вичу продовжено термін повноважень з 2 квітня 2014 року на підставі 
рішення Наглядової ради №45 від 1 квітня 2014 року. Особа не дала згоду 
на оприлюднення паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітен-
та ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ» не володіє. Особу призначено на строк 
до 1 квітня 2015 року (включно). До призначення обіймала наступні посади: 
директор по виробництву ВАТ «Докучаєвський ФДК», головний інженер 
«ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ», в. о. генерального директора «ПРАТ КОМ-
СОМОЛЬСЬКЕ РУ», генеральний директор «ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
РУ». Посадова особа непогашені судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

III. підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-

на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства.

Генеральний директор прат «КомСомолЬСЬКе рУ» поляков Ю.С. 
(02.04.2014)
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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: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «ХарциЗЬКий трУБний Завод» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00191135
3. Місцезнаходження: 86703, місто Харцизьк, вулиця Патона, будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 6257 59501, 59502  

+380 6257 45695, 44539
5. Електронна поштова адреса: Inna.Krivonosova@ukrpipe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pipe.metinvestholding.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Наглядовою радою ПАТ «ХТЗ» 01 квітня 2014 року (Рішення № 75) 
прийнято рішення про подовження терміну повноважень Генерального 
директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД» Узбека Павла Ілліча (паспорт серії ВС №268142 ви-
даний Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 
07.07.2000) з 02.04.2014 року до 01.04.2015 року (включно). Рішення 
прий нято відповідно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПАТ «ХТЗ».

Узбек П.І. не володіє акціями ПАТ «ХТЗ». У посадової особи емітента 
немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Інші посади, які обіймав Узбек П.І. протягом останніх п’яти років: 
10.12.2008-21.05.2009 - виконуючий обов'язки Генерального директора 
ВАТ «Харцизький трубний завод»(м. Харцизьк); 22.05.2009-21.11.2012 - 
Перший заступник Генерального директора - Директор фінансовий 
ВАТ  «ХТЗ» (з 12.04.2011 - ПАТ «ХТЗ»); 22.11.2012 - 05.11.2013 - Виконую-
чий обов'язки Генерального директора ПАТ «ХТЗ»; з 06.11.2013-
01.04.2014  – Генеральний директор ПАТ «ХТЗ».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Генеральний директор 
пат «ХарциЗЬКий 
трУБний Завод»

Узбек п.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 02.04.2014 р.

(дата) 

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

тю) емітента
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«металУрГІйний КомБІнат «аЗовСталЬ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00191158
3. Місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Лепор-

ського, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: + 380629467955, +380629527000
5. Електронна поштова адреса: pao@azovstal.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://azovstal.metinvestholding.com 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу  ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Вiдповiдно до п. 16.10.1.9. Статуту Товариства Рiшенням Наглядової 
ради ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» №115 вiд 01.04.2014 року подовжено з 
«02»  квiтня 2014 року до «01» квiтня 2015 року (включно) термiн повно-
важень Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» Цкiтiшвiлi Енвера 
Омаровича, паспорт ЕК 940923, виданий 26.10.1998 Алчевським 
МВ  УМВС України в Луганськiй областi.

Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв:
19.03.2008–23.09.2010 р. генеральний директор ЗАТ «ММЗ»;
24.09.2010–21.04.2011 р. виконуючий обов’язки генерального директо-

ра ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
22.04.2011 р.– т. час Генеральний директор ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».
Призначена особа не володiє акцiями ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». 
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. 
Генеральний директор е.о. цкітішвілі 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 02.04.2014 року

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«донецЬКа СУКняна 

фаБриКа» 
(код ЄдрпоУ 05501451)

Повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних збо-
рів акціонерів, яке було опубліковане в газеті Відомості НКЦПФР 
№56 від 24.03.2014 р. було допущено технічну помилку. В даті скла-

дання переліку акціонерів слід читати-на 24 годину 17 квітня 2014 р. 
В оновних показниках фінансово- господарської діяльності підпри-
ємства:

- запаси  звітний  попередній
 0,3
- нерозподілений прибуток  звітний  попередній
 -1462,6  -1463,2
Голова правління  т.а. лівенська
прат «донецька сукняна фабрика»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ДОПОВЛЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «примор’Є»

код за ЄДРПОУ 20976482, 
місцезнаходження: 65039, Одеська обл., м. Одеса, 

проспект Гагаріна, 12 А,
повідомляє , що порядок денний Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 17 квітня 2014 року доповнено наступним питанням:
7. Про надання повноважень Правлінню Товариства на укладення 

правочинів. 
Загальні збори акціонерів відбудуться об 11.00 годині за адресою: 

65039, одеська обл. м. одеса проспект Гагаріна, 12 а (конференц-зал). 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 
10.15 до 10.45 у день та за місцем проведення зборів.

Для реєстрації щодо участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – 
паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 11 квітня 2014 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 
65039, Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, 12 А, оф.1509 з поне-
ділка по п’ятницю - з 09.30 до 16.00. Посадова особа Товариства, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: В.о. Генераль-
ного директора – А.Б. Ладиженський.

Телефон для довідок (048) 719-86-97. 
в.о. Генерального директора  ладиженський а.Б. 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   
(044) 5864394



№65, 4 квітня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

13

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: пУБлІЧ-

не аКцІонерне товариСтво «дерГаЧІвСЬКа 
райаГроХІмІя». 2. Код за ЄДРПОУ: 05491072. 3.Місцезнахо-
дження: 61020, м. Харків, Комсомольське шосе, буд.88. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (57)752-28-03, (57)752-28-03. 5. Електронна пош-
това адреса: info@agrochim.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет: http://www.agrochim.com.ua/special_information. 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 
25  відсотків активів емітента. 

II. Текст повідомлення. Рішення про отримання позики прийнято Нагля-
довою радою Товариства, протокол засідання Наглядової ради 
№  2803/2014 від 28.03.2014р. Договір позики підписано 28.03.2014р. Пред-
метом договору є отримання грошових коштів у гривнях на зворотній осно-
ві. Вид позики – безпроцентна. Сума позики за договором становить 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Сума одержаної 
позики (першого траншу) склала 14 221 439,58 грн. Процентна ставка – 
0,00%. Позику надано на строк до 30.06.2014р. Позика повертається у гро-

шовій формі шляхом перерахування на поточний рахунок у валюті отри-
мання позики. Активів у заставу не надавалось, забезпечення позики 
іншими способами не здійснювалось. Кошти зараховано на поточний раху-
нок 31.03.2014р. у сумі 14 221 439,58 грн. Інформація про позикодавця: 
Най менування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ», 
код ЄДРПОУ 32565288, місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Шосе Комсо-
мольське, буд.88. Вартість чистих активів на початок року становить: 
1 674,0 тис.грн. Вартість активів на початок року (за даними фінансової 
звітності) 16 742,0 тис.грн. Співвідношення суми позики за договором до 
вартості активів на початок року становить 89,60 %. Кошти отримані з ме-
тою модернізації виробництва та оновлення основних фондів. Кошти за-
раховано на поточний рахунок 31.03.2014р. у сумі 14 221 439,58 грн. Розмір 
частини позики до загальної суми позики за договором становить 94,81 %. 
Співвідношення суми одержаної позики (суми траншу) до вартості активів 
на початок року становить 84,94%.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор растопчінова 
олена василівна. 02.04.2014р.

повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво «СУмСЬКе автотранСпорт-
не пІдприЄмСтво 15954»

2. Код за ЄдрпоУ: 05495928
3. місцезнаходження: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 79 
4. міжміський код, телефон та факс: (0542) 62-47-62
5. електронна поштова адреса: vat_05495928@aft.org.ua
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://sap15954.cict.org.ua/
7. вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення

Згідно рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів приватно-
го акціонерного товариства «Сумське автотранспортне підприємство 
15954» (протокол №19 від 02.04.2014 року):

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Півнен-
ка Миколу Григоровича (паспорт МА 506833, виданий Ковпаківським РВ 
СМУ УМВС України в Сумській області від 23.07.1998 року). Посадова осо-
ба володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 19,7921%. Причина при-
пинення повноважень – закінчення терміну перебування на даній посаді. 
На зазначеній посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. 

- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Драль 
Сергія Івановича (паспорт МА 670999, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС 
України в Сумській області від 20.07.1999 року). Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі в розмірі 19,3885%. Причина припинення 
пов новажень – закінчення терміну перебування на даній посаді. На зазна-
ченій посаді перебував 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

- припинено повноваження члена (секретаря) Наглядової ради Товари-
ства Ткалич Ірину Євгеніївну (паспорт МА 136444, виданий Центральним 
ВВС СМУ УМВС України в Сумській області від 11.06.1996 року). Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 4,7487%. Причина 
припинення повноважень – закінчення терміну перебування на даній по-
саді. На зазначеній посаді перебувала 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.

- достроково припинено повноваження Ревізора Товариства Покутнього 
Івана Миколайовича (паспорт МА 885966, виданий Ковпаківським РВ СМУ 
УМВС України в Сумській області від 14.12.2000 року). Посадова особа во-
лодіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,1239%. Причина припинен-
ня повноважень – за власним бажанням. На зазначеній посаді перебував 
3  роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства Півненка 
Миколу Григоровича (паспорт МА 506833, виданий Ковпаківським РВ СМУ 
УМВС України в Сумській області від 23.07.1998 року). Посадова особа во-
лодіє часткою в статутному капіталі в розмірі 19,7921 %. Протягом своєї 
діяльності обіймав посади: інженера-механіка Автоколони № 2223, началь-

ника відділу експлуатації ВАТ «Сумське АТП-15954», Голови Наглядової 
ради Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства Ткалича 
Олександра Станіславовича (паспорт МВ 139739, виданий Ковпаківським 
ВМ СМВ УМВС України в Сумській області від 19.11.2002 року). Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 4,6028 %. Протягом 
своєї діяльності обіймав посади: фінансового директора ТОВ «Сумифіто-
фармація», відділення № 1 в м. Суми філії ЗАТ «ПУМБ» в м. Харкові. На 
даний час обіймає посаду начальника відділення № 459 Сумського РУ АТ 
«УкрСиббанк». Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- призначено на посаду члена Наглядової ради Товариства Ткалич Іри-
ну Євгеніївну (паспорт МА 136444, виданий Центральним ВВС СМУ УМВС 
України в Сумській області від 11.06.1996 року). Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі в розмірі 4,7487 %. %. Протягом своєї діяль-
ності обіймала посади: економіста ВАТ «Сумське АТП-15954», члена (се-
кретаря) Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано терміном на 
3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- призначено на посаду Ревізора Товариства Драль Сергія Івановича 
(паспорт МА 670999, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській 
області від 20.07.1999 року). Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі в розмірі 19,3885 %. Протягом своєї діяльності обіймав посади: 
інженер Автоколони № 2223, начальник майстерні ВАТ «Сумське АТП-
15954», члена Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано термі-
ном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Згідно рішення Наглядової ради приватного акціонерного товариства 
«Сумське автотранспортне підприємство 15954» (протокол № 22 від 
02.04.2014 року):

- призначено на посаду Голови Наглядової ради Товариства Півненка 
Миколу Григоровича (паспорт МА 506833, виданий Ковпаківським РВ СМУ 
УМВС України в Сумській області від 23.07.1998 року). Посадова особа во-
лодіє часткою в статутному капіталі в розмірі 19,7921%. Протягом своєї 
діяльності обіймав посади: інженера-механіка Автоколони № 2223, началь-
ника відділу експлуатації ВАТ «Сумське АТП-15954», Голови Наглядової 
ради Товариства. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- призначено на посаду секретаря Наглядової ради Товариства Ткалич 
Ірину Євгеніївну (паспорт МА 136444, виданий Центральним ВВС СМУ 
УМВС України в Сумській області від 11.06.1996 року). Посадова особа воло-
діє часткою в статутному капіталі в розмірі 4,7487 %. %. Протягом своєї ді-
яльності обіймала посади: економіста ВАТ «Сумське АТП-15954», члена 
(секретаря) Наглядової ради Товариства. Посадову особу обрано терміном 
на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 

Генеральний директор прат «Сумське атп 15954» Є.м. Кіктенко

повідомлення про зміни в складі посадових осіб 
прат «маГаЗин «медтеХнІКа»

Найменування: Приватне акцiонерне товариство «Магазин «Медтехні-
ка», ЄДРПОУ: 23138698, адреса: 73015, м. Херсон, вул. Пугачова, 4, 
т/ф:  0552425237, E-mail medteh@vatua.com, сайт medteh.vatua.com. Рі-
шенням загальних зборів від 02.04.14 звільнені посадові особи, які пере-
бували на посадах з 25.02.11: голова НР Гарагуля Людмила Дмитрівна, 
володіє 13,53% акцій; член НР Маценко Валентина Петрiвна, володіє 
1,82% акцій; ревізор Гарагуля Галина Юрiївна, володіє 3,34% акцій. Тим же 

рішенням переобрані терміном на три роки: головою наглядової ради Гара-
гуля Людмила Дмитрівна, попередня посада голова НР; членом наглядової 
ради Маценко Валентина Петрiвна, попередня посада член НР; ревізором 
Гарагуля Галина Юрiївна, попередня ревізор. Володіння акціями зазначено 
вище. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначе-
на нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
директор Гарагуля Ігор володимирович.
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному 
друкованому виданні)

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення 
особливої інформації про емітента

Вид інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО “ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 

00191023

Місцезнаходження емітента: 50079, Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг 

Регіон емітента: 1211037200
Номер телефону керівника 
емітента: 

0564 396645, 0564 384362

Електронна поштова адреса: stepashkin-sa@sevgok.com 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації:

http://sevgok.metinvestholding.com

текст повідомлення: 
Наглядовою радою ПАТ «ПІВНГЗК» 01 квітня 2014 року (Рішення 

№  117) прийнято рішення про подовження терміну повноважень Генераль-
ного директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Левіцького Андрія Павловича 
(паспорт АК 950751, виданий 06.07.2000р. Центрально-Міським РВ Криво-
різького МУ УМВС України в Дніпропетровській області) з 02.04.2014 року 
по 01.04.2015 року (включно). Рішення прийнято відповідно до пункту 
16.10.1.9. Статуту ПАТ «ПІВНГЗК».

Левіцький А.П. акціями ПАТ «ПІВНГЗК» не володіє. У посадової осо-
би емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини.

Інші посади, які обіймав Левіцький Андрій Павлович протягом останніх 
п’яти років: 23.03.2009-24.09.2010 – Начальник управління виробництва 
структурного підрозділу м. Кривий Ріг Гірничорудного дивізіону ТОВ «МЕТ-
ІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (м. Донецьк); 

27.09.2010-31.10.2012 – Генеральний директор ПАТ «Інгулецький ГЗК» 
(м.Кривий Ріг); 01.11.2012-01.04.2014р. – Генеральний директор 
ПАТ  «ПІВНГЗК».

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Генеральний директор пат «пІвнГЗК»  а.п. левіцький

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво “пІвнІЧний ГІрниЧо-ЗБаГаЧУвалЬний КомБІнат”

повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«цЮрУпинСЬКий аГропоСтаЧ»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Заліз-

нична, 10
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРО-
ПОСТАЧ» повідомляє Вас, що 08 травня 2014 року о 13.00 годині за 
адресою: Україна, Херсонська обл., цюрупинський р-н, смт. Брилівка, 
вул. Залізнична, 10, приміщення пат «цюрупинський агропостач», 
відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 08 травня 2014 року з 12.30 год. до 12.50 год. за адресою: 
Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, вул. Залізнич-
на, 10, приміщення ПАТ «Цюрупинський агропостач».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на  
24.00 год. 30.04.2014 року.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають 
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до  
07 травня 2014 року (включно), у робочі дні (крім суботи та неділі) з 
10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за 
адресою: Україна, Херсонська обл., Цюрупинський р-н, смт. Брилівка, 
вул. Залізнична, 10. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо-
рів - Головний бухгалтер ПАТ «Цюрупинський агропостач» Македон 
Людмила Іванівна.

08 травня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів. 
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товариСтва «цЮрУпинСЬКий 

аГропоСтаЧ» (тис. грн.) 
найменування показника період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 11309 11735
Основні засоби 8511 10132
Довгострокові фінансові інвестиції 
Запаси 23 86
Сумарна дебіторська заборгованість 2749 1354
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 5
Нерозподілений прибуток -20428 -18982
Власний капітал -10530 -9084
Статутний капітал 479 479
Довгострокові зобов'язання 16906 15405
Поточні зобов'язання 4848 5043
Чистий прибуток (збиток) -1443 -1887
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1915800 1915800
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 55

Телефон для довідок: (05542) 55-6-25. 
правління товариства

річна інформація прат 
за 2013 р.

приватне аКцIонерне товариСтво 
«IменI поКриШева». Код ЄДРПОУ 00413535. Адреса 
75656 Херсонська обл. Голопристанський р-н с.Таврiйське 
вул. Лiсова,15, тлф 0553943211. Повний текст РІ у ЗІБД Комісії роз-
крит 03.04.14. Веб-сторінка, на який розміщено РІ: pokrysheva.vatua.

com. Аудитор ФОП Пірієнко Валерій Іванович, код 2012314477. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 
(2013р./2012р.): Усього активів 19779/21418. Основні засоби 
10342/10967. Запаси 2528/1209. Сумарна дебіторська заборгова-
ність 1452/3196. Грошові кошти та їх еквіваленти 120/426. Власний 
капітал 9339/11822. Статутний капітал 1654/1654. Довгострокові 
зобов'язання 65/59. Поточні зобов’язання 10375/9537. Збиток на 
одну акцію (грн.) -0,4/-0,3. Кількість акцій 6615200/6615200.
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річна інформація емітента цінних паперів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БУдтранС»

за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДТРАНС», 03481328
пров. Карельський, 
буд.5, м. Київ, 02094
(044) 573-30-32, 
573-31-02

2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

02.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

http://bud-trans.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі-
зичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

Семененко Петро 
Федорович, 1696504154

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 30.04.2013 року.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття 
рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Го-
лови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Роз-
гляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2012 
році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3.Роз-
гляд звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 
2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
4.Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності Товариства у 
2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
Затвердження висновку Ревізора Товариства.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6.Затверджен-
ня порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Голова Наглядової ради, Голова правління.
Результати розгляду питань порядку денного: Усі питання порядку 
денного розглянуті і прийняті наступні рішення: 1. Обрати Головою 
Загальних зборів акціонерів Скупенка О. В., Секретарем Загальних 
зборів акціонерів Бондаренко М. В. Обрати Лічильну комісію Загаль-
них зборів акціонерів у складі: Голова лічильної комісії – Буднічен-
ко  Т. М.; члени комісії: Куровський А.Б., Ковальчук В.В. Голосування 
на Загальних зборах акціонерів проводити відкрито мандатами учас-
ників Загальних зборів акціонерів, у яких зазначена кількості голосів. 
2. Визнати діяльність Правління за 2012 рік задовільною. 3. Визнати 
діяльність Наглядової ради за 2012 рік задовільною. 4. Затвердити 
висновок Ревізора про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2012 рік. 5. Затвердити річний звіт та баланс 
товариства за 2012 рік. 6.Дивіденди за результатами 2012 року не 
виплачувати, а отриманий прибуток направити на розвиток виробни-
цтва.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

 найменування показника період
Звіт-
ний
2013

попере-
дній
2012

Усього активів 1047,5 1073,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 699,1 727,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 32,4 36
Сумарна дебіторська заборгованість 157,9 118,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 1,7
Власний капітал 889,1 1061,8
Статутний капітал 527,3 527,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 112,1 288,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 158,4 12
Чистий прибуток (збиток) -115,4 61,2

повідомлення про проведення загальних зборів

приватне аКцІонерне товариСтво 
«по вироБництвУ ІнСУлІнІв «Індар» (далі  – 
ПрАТ «ІНДАР»), код ЄДРПОУ 21680915, місцезнаходження: Україна, 
м.  Київ, вул. Зрошувальна, 5, повідомляє, що річні Загальні збори акці-
онерів ПрАТ «ІНДАР» (далі – Загальні збори) відбудуться 30 квітня 
2014  року об 11-00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Зрошу-
вальна, будинок 5, адміністративно-господарський корпус 
(конференц-зал).

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі в Загальних 
зборах відбудеться 30.04.2014 р. з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за 
місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, є Голова 
правління ПрАТ «ІНДАР» Вишневська Любов Вікторівна (адреса: 02099, 
Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5; тел./факс: (044) 566-36-01; режим 
роботи з 9:00 до 17:00 год.).

Місце ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів (далі – Документи): м. Київ, вул. Зрошувальна, будинок 5, 
адміністративно-господарський корпус. Особа, відповідальна за озна-
йомлення акціонерів з Документами – Голова правління ПрАТ «ІНДАР» 
Вишневська Любов Вікторівна (адреса: 02099, Україна, м. Київ, вул. Зро-
шувальна, 5; тел./факс: (044) 566-36-01; режим роботи з 9:00 до 
17:00  год.; т. р. (044) 566-35-12.

Порядок ознайомлення акціонерів з Документами: з 14 квітня 
2014  року у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 
13.00  год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, 
адміністративно-господарський корпус. 30 квітня 2014 року ознайомлен-
ня акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для 
участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціо-
нерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, 24.04.2014.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 566-35-12.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) 

Загальних зборів прат «Індар»:
1) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів:
- обрання секретаря Загальних зборів;
- відкликання та обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів;
- затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціо-

нерів;
- затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2) затвердження річного звіту Товариства за 2013-й рік.
3) розподіл збитків і прибутку Товариства за 2013-й рік.
4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013-й рік.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

прат  «Індар» (тис. грн.)
найменування показника період 

поточ-
ний 

попере-
дній 

Усього активів 210283 159550
Основні засоби 49571 47236
Довгострокові фінансові інвестиції 294 6689
Запаси 67224 51945
Сумарна дебіторська заборгованість 47793 47204
Грошові кошти та їх еквіваленти 43584 5583
Нерозподілений прибуток 1406 17407
Власний капітал 129783 128480
Статутний капітал 80886 80886
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 80500 31070
Чистий прибуток (збиток) 1406 267
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 299 281

наглядова рада прат «Індар»
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приватне аКцІонерне товариСтво «Стра-
Хова КомпанІя «Гарант-СиСтема» повідомляє про 
загальні збори акціонерів, що відбудуться 29 квітня 2014 року о 14.00 у 
приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. п.Сагайдачного/Ігорів-
ська 10/5, літера а, кабінет Голови правління товариства.

порядок денний загальних зборів:
1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства 

за 2013 рік.
7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.
8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 

звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах, є 24 год. 00 хв. 22 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у збо-

рах, буде проводитись 29 квітня 2014 року з 13.00 до 13.45 за адресою: 
м.  Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рі-
шень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в 
робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за 
адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймаль-
ня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, 

ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який 

посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує 
особу, та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з 
чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 428-77-30. Правління.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
найменування показника період 

попере-
дній

звітний

Усього активів 44620 52559
Основні засоби 9333 9178
Довгострокові фінансові інвестиції 7736 7736
Запаси 83 102
Сумарна дебіторська заборгованість 4248 4543
Грошові кошти та їх еквіваленти 10091 11173
Нерозподілений прибуток 154 17
Власний капітал 30463 30480
Статутний капітал 30006 30006
Довгострокові зобов’язання 1136 1136
Поточні зобов’язання 2547 11493
Чистий прибуток (збиток) -5464 -5447
Середньорічна кількість акцій (шт.) 262200 262200
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

48 46

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 
«КримтеплоелеКтроцентралЬ»

2. Код за ЄДРПОУ
32417960
3. Місцезнаходження
95493,м. Сімферополь, вул. Монтажна,1 
4. Міжміський код, телефон та факс
(0652) 61 80 30; (0652) 55 34 42
5. Електронна поштова адреса
office@tec.crimea.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://www.krimtec.com
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

Зміна складу посадових осіб
II. текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» від 

28.03.2014 р. ( Протокол № 4/2012 від 28.03.2014 р.) припинено повно-
важення:

Голови Правління ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» Вергеля Сергія 
Олександровича у зв’язку із звільненням його з займаної посади (за 
власним бажанням на підставі поданої заяви) 28.03.2014р. Строк пере-
бування на посаді – 3 місяці. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надав. Часткою статутного капіталу емітента не володіє. Непогашена су-
димість за корисливі та посадові злочини відсутня.

За рішенням Наглядової ради ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» від 
28.03.2014 р. (Протокол № 4/2012 від 28.03.2014 р.) обрано:

Головою Правління ПАТ «Кримтеплоелектроцентраль» - Сенька Ігоря 
Васильовича з 29.03.2014р. на безстроковий термін. Протягом останніх 
п’яти років обіймав посади: перший заступник голови правління 
ПАТ  «Харківська ТЕЦ-5»; перший заступник директора ТОВ «СГС плюс». 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою статутного капі-
талу емітента не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадо-
ві злочини відсутня.

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

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

Заступник голови правління 
з юридичних питань – 
член правління  дрібний Юрій вікторович

03.04.2014р.

повідомлення про виникнення особливої інформації тов «одеСЬ-
Кий торГовий дІм «СоняЧна долина», код ЄдрпоУ 

32067506 (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Товариство з обмеженою 
відповідальністю

1.3. Код ЄДРПОУ: 32067506
1.4. Місцезнаходження емітента: 65039, м. Одеса, вул. Середньофон-

танська,16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс  

(048) 728-89-46
1.6. Електронна поштова адреса емітента: a.tatarenko@omgk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення:
На підставі протоколу № 17 від 31.03.2014р. Загальних зборів Учасників 

ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна долина» прийнято рішення про 
внесення змін у склад посадових осіб емітента:

Звільнено з посади:
- Фінансового директора – Яблоновського Одександра Юрійовича, пас-

порт СО 459688 виданий 07.11.2000р. Московським РУГУ МВС України в 
місті Києві. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. На посаді 
перебув 2 роки 8 місяців. Звільнення відбулось на підставі заяви про звіль-
нення за власним бажанням (Наказ № 1 від 31.03.2014р.). Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду:

- Фінансового директора – Павленко Романа Володимировича, паспорт 
СК 259533 виданий 31.07.1996р. Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київ-
ській області. Призначено на необмежений термін згідно Статуту Товариства 
(Наказ № 2 від 01.04.2014р.). Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством: Генеральний директор Козловський олександр Іва-
нович
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до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «СтароКиЇвСЬКий БанК»!

Повідомляємо про чергові річні загальні 
збори Акціонерів, які відбудуться

25 квітня 2014 року о 10.00 
за адресою: м.Київ, вул.микільсько-Ботанічна, 6/8 

(зал засідань) 
Реєстрація Акціонерів буде проводитись з 8.30.00 до 09.45

Дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: станом на 24 годину 18.04.2014 р.

На вимогу Акціонерів Банку – власників істотної участі, доповнити 
порядок денний загальних зборів наступними пунктами:

9) Отримання від Національного банку України стабілізаційного 
кредиту (постанова НБУ №327 від 13.07.2010 із змінами та доповне-
ннями) для підтримки ліквідності Банку.

10) Передача до Національного банку України в іпотеку майна на-
лежного Банку для забезпечення своїх зобов’язань за стабілізаційним 
кредитом.

11) Доручення на підписання угоди з Національним банком України 
на отримання стабілізаційного кредиту.

Голова правління
пат «Старокиївський банк»  Ю.в.яременко

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «СтраХова КомпанІя «днІпроІн-
мед»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21870998
1.4. Місцезнаходження емітента: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сім-

феропольська, буд. 21, кім. 307
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 370-18-96  

(вн. 180, 183)
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@dneprinmed.dp.ua
1.7. http://dneprinmed.com.ua

1.8. http://dneprinmed.com.ua/rus/news/novaja-informacija-ob-emitente-6
1.9. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави ІІІ розділу 1 

(п.7): інформація про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій (збільшився або зменшився, але становить не мен-
ше 10 відсотків голосуючих акцій).

2. текст повідомлення
19.02.2014 р. Емітентом, ПРАТ СК «ДНІПРОІНМЕД», було отримано ін-

формацію від ПАТ «Національний депозитарій України» про збільшення 
пакету власника акцій емітента, Білинської Н.Я., який станом на 31.12.2013р. 
становить 77,999 відсотки голосуючих акцій емітента. 

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

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

Генеральний директор ____________ Білинська н.я.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«аКцІонерна КомпанІя «КиЇвводоКанал»

(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 6 травня 2014 року за адресою: 
м. Київ, вул. лейпцизька, 1-а (приміщення актової зали 
пат «аК «Київводоканал»). Початок зборів о 12 годині.

порядок денний:
1. Обрання секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Звіт Голови правління – генерального директора Товариства про ре-

зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та ви-
значення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 
2013 році.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, та по-

рядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
найменування показника період

Звітний попередній
Усього активів 3 175 044 3 123 461
Основні засоби 2 866 431 2 632 413
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0

Запаси 30 956 32 164
Сумарна дебіторська заборгованість 178 040 299 737
Грошові кошти та їх еквіваленти 49 236 66 936
Нерозподілений прибуток -152 836 -154 770
Власний капітал 22 653 20 719
Статутний капітал 175 489 175 489
Довгострокові зобов’язання 2 726 631 2 485 933
Поточні зобов’язання 319 800 511 080
Чистий прибуток (збиток) 1 934 3 167
Середньорічна кількість акцій (шт.) 701 957 600 701 957 600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 334 6 516

Реєстрація учасників з 10:00 до 11:45 за місцем проведення загальних 
зборів акціонерів.

Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, для 
представників акціонерів – паспорт та належним чином оформлену дові-
реність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах склас-
ти станом на 24 годину 28.04.2014 року.

З наявними документами по питаннях порядку денного загальних збо-
рів, акціонери можуть ознайомитись в приміщенні Товариства відповідно 
до діючого законодавства. Телефон для довідок 280-27-92. Контактна осо-
ба Кайнаран Андрій Валерійович.

правління товариства.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонер-
не товариСтво «КомерцІйний БанК «Стан-
дарт»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36335426
1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, м. Київ, Почайнинська, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 585-66-35, 

(044)  585-66-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента: oaseeva@standart-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://standart-bank.com/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II 

або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розді-
лу  III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Спостережною радою 

ПАТ  КБ  «СТАНДАРТ» 05.12.2013 р., Протокол №74-1 від 
05.12.2013.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Спосте-
режної ради про переведення на іншу посаду.

Посадова особа Шевченко Олександр Володимирович (Паспорт: се-
рія СО номер 139477 виданий 01.07.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВС 
України в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: 1 рік. 

На посаду замість звільненої особи, нікого не призначено.
3. підпис

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

Голова правління мірошник м.о., 02.04.2014р.
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РІВНЕНСЬКЕ  АТ "ТЕХНОСЕРВІС"

м. Рівне, вул. Л. Лісовської, 10 а, повідомляє про скликання чергових
загальних зборів акціонерів 16 травня 2014 року.

Порядок  денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за

2013 р. 
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
7. Вибори директора.
8. Вибори наглядової Ради.
Місце проведення загальних зборів: 33001 м. Рівне, вул. Л. Лісовсь-

кої, 10а, кімната № 3. 
Реєстрація учасників зборів: 16 травня 2014 р. з 08-30 год. до 08-45

год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на
12 травня 2014 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 16 травня 2014 року о 9-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 4) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - директор. Теле-
фон для довідок (0362) 5-33-01.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 119,8 129,7
Основні засоби 49,3 55,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 54,4 57,3
Сумарна дебіторська заборгованість 16 12,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 4,6
Нерозподілений прибуток -
Власний капітал 147,9 147,9
Статутний капітал 3,5 3,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12,6 12,1
Чистий прибуток (збиток) -44,2 -33,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 677 677
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 8

повІдомлення
про виникнення особливої інформації 

повне найменування 
емітента:

пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УКртелеКом»

Ідентифікаційний код за 
ЄдрпоУ емітента : 21560766
місцезнаходження емітента: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18
міжміський код, телефон та 
факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57
електронна поштова адреса 
емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua
веб-сайт емітента: http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist
вид особливої інформації: Інформація про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі

текст повідомлення: 
Листом від 02.04.2014р. № 0295 ПАТ «Фондова біржа ПФТС» повідо-

мило щодо вчинення наступних дій з цінними паперами ПАТ «Укртеле-
ком»:

01.04.2014р. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення 
(№  0104/2014/17 від 01.04.2014р.) про переведення облігацій ПАТ «Укрте-
леком» (100% випуску) з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу 
до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Підставою є невико-
нання п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме не відповідність 
цінних паперів умов перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рів-
ня лістингу. Рішення набуває чинності з 02.04.2014р.

Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії R (ISIN UA 
4000157176). Кожна облігація номінальною вартістю – 100 000 грн. Форма 
існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 26.02.2013р. 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 
17 115 шт., загальною номінальною вартістю – 1 711 500 000 грн. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій серії R № 29/2/2013. 

Продовжують знаходитись у лістингу ПАТ «Фондова біржа ПФТС» на-
ступні цінні папери:

Акції прості, іменні (ISIN UA4000137244). Кожна акція номінальною вар-
тістю – 0,25 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск акцій зареє-
стровано 22.12.2000р. Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку у кількості 18 726 248 000 шт., загальною номінальною вартістю  – 
4 681 562 000,00 грн. Права власників акцій згідно зі Статутом ПАТ  «Укрте-
леком».

Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серій Q (ISIN 
UA4000139620). Кожна облігація номінальною вартістю – 50 000,00 грн. 
Форма існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 
04.05.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку у кількості - 4 000 шт., загальною номінальною вартістю – 
200  000 000,00 грн., Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q 
- №  44/2/12. Права власників облігацій згідно з проспектом емісії обліга-
цій ПАТ «Укртелеком».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством .

директор пат «Укртелеком»  Ю.п. Курмаз

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РЕБУС УКРАЇНА"
код за ЄДРПОУ: 33770879; місцезнаходження:  49094, м. Дніпро-

петровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський
код, телефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса:
rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: re-
bus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі - Товарис-

тво) повідомляє, що 01.04.2014р. від центрального депозитарію ПАТ
"Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акці-
онерного товариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 32987822) складав
52,6830% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій, розмір частки ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" складає  300
000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій, що становить  50 %
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 34560611) складав
44,0200% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних
акцій, розмір пакета акцій ТОВ "Центральний Брокер" складає  282
835 (двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять п'ять) штук простих
іменних акцій, що становить  47,1392% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "Ребус Україна" Кононова К.Ю.
02.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
код за ЄДРПОУ: 37006207; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро-

петровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої
інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНІКАЦІЙНИЙ

ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі - Товариство) повідомляє, що 02.04.2014
р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отри-
маний перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю "Фондовий Актив" (49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37213045) становив
5,4763% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій, розмір частки ТОВ "Фондовий Актив" складає 570 817 282 (п'ят-
сот сімдесят мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят
дві) штуки простих іменних акцій, що становить 11,4163% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з об-
меженою відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ
33718012) становив 37,1901% голосуючих акцій Товариства. Зураху-
ванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент"
складає 0% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "КФЦ" Приц М.Є.
02.04.2014 р.

Голова Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "БОНД" повідомляє про прийняття одноосібним учасником
ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" рішення про припинення діяльності ПАТ "ЗНВКІФ
"БОНД" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, код ЄДРПОУ 37900479), шляхом його ліквідації. 

Дата призначення Ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" -
02.04.2014 р. Відомості про Ліквідаційну комісію ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"  -
до складу Ліквідаційної комісії входять: Голова Ліквідаційної комісії - Фі-
ліпська І.В. (директор ПрАТ КУА "Академія Інвестментс"); члени ліквіда-
ційної комісіїї - Приц М.Є. (Голова Наглядової ради Фонду) та Фещенко
Н.А. (директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", що є зберігачем активів
Фонду).             

Строк для пред'явлення вимог кредиторами до ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"
становить два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД". Порядок пред'явлення кредиторами вимог до ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД": вимоги кредиторів повинні бути оформлені в письмово-
му вигляді з доданням до них підтверджуючих документів, та направлені
Голові Ліквідаційної комісії Філіпській І.В.      за адресою: 49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

Довідки за телефоном: 8 (056) 790-01-45.
Голова ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"  - І.В. Філіпська.

Повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"
код за ЄДРПОУ - 36018520; місцезнаходження - 49027, м. Днiпропет-

ровськ, пр. К. Маркса, 22; міжміський код, телефон та факс 0563738334
0563738393; електронна поштова адреса - v-352616@yandex.ru;  адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації - ds.emitinfo.com. 

Текст повідомлення. 02 квiтня 2014 року з листа ПАТ "Фондова бiр-
жа ПФТС" (вих. № 0288-2 вiд 01.04.2014) емiтенту - ПАТ "ДЖЕРЕЛО
СТРАХУВАННЯ" стало вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прий-
нято рiшення (№ 0104/2014/2 вiд 01.04.2014) про переведення цiнних па-
перiв ПАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" з Котирувального списку ПФТС 2-
го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку у
вiдповiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення
набуло чинностi з 02.04.2014 року. 1. Акцiї простi, iменнi, форма iснуван-
ня - бездокументарна. 2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100.00 грн. 3.
Загальна номiнальна вартiсть акцiй - 300 000 000 грн. 4. Кiлькiсть цiнних
паперiв - 3 000 000 штук. 5. ISIN - UA4000052062. 6. Спiввiдношення час-
тки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкрет-
ного випуску цiнних паперiв - 100%. 7. Випуск акцiй зареєстрований Дер-
жавною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 22.11.2011 р., реєс-
трацiйний номер № 519/1/11.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правлiння Швець Леонiд Анатолiйович 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РЕБУС УКРАЇНА"
код за ЄДРПОУ: 33770879; місцезнаходження:  49094, м. Дніпро-

петровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський
код, телефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса:
rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: re-
bus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі - Товарис-

тво) повідомляє, що 01.04.2014р. від центрального депозитарію ПАТ
"Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акці-
онерного товариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 32987822) складав
52,6830% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій, розмір частки ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" складає  300
000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій, що становить  50 %
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 34560611) складав
44,0200% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних
акцій, розмір пакета акцій ТОВ "Центральний Брокер" складає  282
835 (двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять п'ять) штук простих
іменних акцій, що становить  47,1392% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "Ребус Україна" Кононова К.Ю.
02.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
код за ЄДРПОУ: 37006207; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро-

петровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої
інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНІКАЦІЙНИЙ

ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі - Товариство) повідомляє, що 02.04.2014
р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отри-
маний перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю "Фондовий Актив" (49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37213045) становив
5,4763% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій, розмір частки ТОВ "Фондовий Актив" складає 570 817 282 (п'ят-
сот сімдесят мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят
дві) штуки простих іменних акцій, що становить 11,4163% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з об-
меженою відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ
33718012) становив 37,1901% голосуючих акцій Товариства. Зураху-
ванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент"
складає 0% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "КФЦ" Приц М.Є.
02.04.2014 р.

Голова Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "БОНД" повідомляє про прийняття одноосібним учасником
ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" рішення про припинення діяльності ПАТ "ЗНВКІФ
"БОНД" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, код ЄДРПОУ 37900479), шляхом його ліквідації. 

Дата призначення Ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" -
02.04.2014 р. Відомості про Ліквідаційну комісію ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"  -
до складу Ліквідаційної комісії входять: Голова Ліквідаційної комісії - Фі-
ліпська І.В. (директор ПрАТ КУА "Академія Інвестментс"); члени ліквіда-
ційної комісіїї - Приц М.Є. (Голова Наглядової ради Фонду) та Фещенко
Н.А. (директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", що є зберігачем активів
Фонду).             

Строк для пред'явлення вимог кредиторами до ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"
становить два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД". Порядок пред'явлення кредиторами вимог до ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД": вимоги кредиторів повинні бути оформлені в письмово-
му вигляді з доданням до них підтверджуючих документів, та направлені
Голові Ліквідаційної комісії Філіпській І.В.      за адресою: 49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

Довідки за телефоном: 8 (056) 790-01-45.
Голова ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"  - І.В. Філіпська.

Повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"
код за ЄДРПОУ - 36018520; місцезнаходження - 49027, м. Днiпропет-

ровськ, пр. К. Маркса, 22; міжміський код, телефон та факс 0563738334
0563738393; електронна поштова адреса - v-352616@yandex.ru;  адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації - ds.emitinfo.com. 

Текст повідомлення. 02 квiтня 2014 року з листа ПАТ "Фондова бiр-
жа ПФТС" (вих. № 0288-2 вiд 01.04.2014) емiтенту - ПАТ "ДЖЕРЕЛО
СТРАХУВАННЯ" стало вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прий-
нято рiшення (№ 0104/2014/2 вiд 01.04.2014) про переведення цiнних па-
перiв ПАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" з Котирувального списку ПФТС 2-
го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку у
вiдповiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення
набуло чинностi з 02.04.2014 року. 1. Акцiї простi, iменнi, форма iснуван-
ня - бездокументарна. 2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100.00 грн. 3.
Загальна номiнальна вартiсть акцiй - 300 000 000 грн. 4. Кiлькiсть цiнних
паперiв - 3 000 000 штук. 5. ISIN - UA4000052062. 6. Спiввiдношення час-
тки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкрет-
ного випуску цiнних паперiв - 100%. 7. Випуск акцiй зареєстрований Дер-
жавною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 22.11.2011 р., реєс-
трацiйний номер № 519/1/11.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правлiння Швець Леонiд Анатолiйович 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РІВНЕНСЬКЕ  АТ "ТЕХНОСЕРВІС"

м. Рівне, вул. Л. Лісовської, 10 а, повідомляє про скликання чергових
загальних зборів акціонерів 16 травня 2014 року.

Порядок  денний:
1. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за

2013 р. 
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків.
7. Вибори директора.
8. Вибори наглядової Ради.
Місце проведення загальних зборів: 33001 м. Рівне, вул. Л. Лісовсь-

кої, 10а, кімната № 3. 
Реєстрація учасників зборів: 16 травня 2014 р. з 08-30 год. до 08-45

год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на
12 травня 2014 року.

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів.

Відкриття зборів: 16 травня 2014 року о 9-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб.

№ 4) щоденно з 9-00 до 10-00 год. Відповідальна особа - директор. Теле-
фон для довідок (0362) 5-33-01.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2013 р.

Попередній
2012 р.

Усього активів 119,8 129,7
Основні засоби 49,3 55,7
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 54,4 57,3
Сумарна дебіторська заборгованість 16 12,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 4,6
Нерозподілений прибуток -
Власний капітал 147,9 147,9
Статутний капітал 3,5 3,5
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 12,6 12,1
Чистий прибуток (збиток) -44,2 -33,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 677 677
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 8

Повідомлення про виникнення особливої інформації про
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РЕБУС УКРАЇНА"
код за ЄДРПОУ: 33770879; місцезнаходження:  49094, м. Дніпро-

петровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, міжміський
код, телефон та факс: (056) 373-97-93; електронна поштова адреса:
rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: re-
bus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Публічне акціонерне товариство "Ребус Україна" (далі - Товарис-

тво) повідомляє, що 01.04.2014р. від центрального депозитарію ПАТ
"Національний депозитарій України" було отримано перелік акціоне-
рів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акці-
онерного товариства "Менеджмент Технолоджіз" (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 32987822) складав
52,6830% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених
акцій, розмір частки ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" складає  300
000 (триста тисяч) штук простих іменних акцій, що становить  50 %
голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Това-
риства з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, ЄДРПОУ 34560611) складав
44,0200% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних
акцій, розмір пакета акцій ТОВ "Центральний Брокер" складає  282
835 (двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять п'ять) штук простих
іменних акцій, що становить  47,1392% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "Ребус Україна" Кононова К.Ю.
02.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
код за ЄДРПОУ: 37006207; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро-

петровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс:
(056)373-95-91; електронна поштова адреса: PAT_KFC@kfc.in.ua; ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: kfc.proemitent.info; вид особливої
інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНІКАЦІЙНИЙ

ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі - Товариство) повідомляє, що 02.04.2014
р. від депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України" був отри-
маний перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю "Фондовий Актив" (49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37213045) становив
5,4763% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних ак-
цій, розмір частки ТОВ "Фондовий Актив" складає 570 817 282 (п'ят-
сот сімдесят мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят
дві) штуки простих іменних акцій, що становить 11,4163% голосуючих
акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з об-
меженою відповідальністю "Ріал Істейт Інвестмент" (49094, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ
33718012) становив 37,1901% голосуючих акцій Товариства. Зураху-
ванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент"
складає 0% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПАТ "КФЦ" Приц М.Є.
02.04.2014 р.

Голова Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД "БОНД" повідомляє про прийняття одноосібним учасником
ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" рішення про припинення діяльності ПАТ "ЗНВКІФ
"БОНД" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, код ЄДРПОУ 37900479), шляхом його ліквідації. 

Дата призначення Ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД" -
02.04.2014 р. Відомості про Ліквідаційну комісію ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"  -
до складу Ліквідаційної комісії входять: Голова Ліквідаційної комісії - Фі-
ліпська І.В. (директор ПрАТ КУА "Академія Інвестментс"); члени ліквіда-
ційної комісіїї - Приц М.Є. (Голова Наглядової ради Фонду) та Фещенко
Н.А. (директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз", що є зберігачем активів
Фонду).             

Строк для пред'явлення вимог кредиторами до ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"
становить два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД". Порядок пред'явлення кредиторами вимог до ПАТ
"ЗНВКІФ "БОНД": вимоги кредиторів повинні бути оформлені в письмово-
му вигляді з доданням до них підтверджуючих документів, та направлені
Голові Ліквідаційної комісії Філіпській І.В.      за адресою: 49000, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

Довідки за телефоном: 8 (056) 790-01-45.
Голова ліквідаційної комісії ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД"  - І.В. Філіпська.

Повідомлення про факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"
код за ЄДРПОУ - 36018520; місцезнаходження - 49027, м. Днiпропет-

ровськ, пр. К. Маркса, 22; міжміський код, телефон та факс 0563738334
0563738393; електронна поштова адреса - v-352616@yandex.ru;  адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації - ds.emitinfo.com. 

Текст повідомлення. 02 квiтня 2014 року з листа ПАТ "Фондова бiр-
жа ПФТС" (вих. № 0288-2 вiд 01.04.2014) емiтенту - ПАТ "ДЖЕРЕЛО
СТРАХУВАННЯ" стало вiдомо, що ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прий-
нято рiшення (№ 0104/2014/2 вiд 01.04.2014) про переведення цiнних па-
перiв ПАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" з Котирувального списку ПФТС 2-
го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку у
вiдповiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Рiшення
набуло чинностi з 02.04.2014 року. 1. Акцiї простi, iменнi, форма iснуван-
ня - бездокументарна. 2. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 100.00 грн. 3.
Загальна номiнальна вартiсть акцiй - 300 000 000 грн. 4. Кiлькiсть цiнних
паперiв - 3 000 000 штук. 5. ISIN - UA4000052062. 6. Спiввiдношення час-
тки цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкрет-
ного випуску цiнних паперiв - 100%. 7. Випуск акцiй зареєстрований Дер-
жавною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 22.11.2011 р., реєс-
трацiйний номер № 519/1/11.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Голова правлiння Швець Леонiд Анатолiйович 

 Додаток28
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 в офіційному друкованому виданні)

I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «ІнСтитУт донБаСреКонСтрУКцІя»
2. Код за ЄДРПОУ 03328988
3.Місцезнаходження 83015 м. донецьк. вул.. Челюскінців,167а
4.Міжміський код,телефон та факс (062) 331-81-57, (062) 305-46-88
5.Електронна поштова адреса info@donrekon.сom.ua
6.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації donrekon.соm.ua
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави I розділу III або 

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

II текст повідомлення
Директора Пирч Анатолій Іванович (паспорт серія ВВ №671740 вида-

ний Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.21 січня 1999 р.) 
звільнено 31.03.2014 р на підставі протоколу засідання Наглядової ради 
№ 2 від 31.03.2014 р. за власним бажанням. Акціями Товариства не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
цій посаді перебував з 14.04.2011 р.

Виконуючим обов' язки директора призначено Іноземцева Олексія 
Олександровича (паспорт серія ВС №108634 виданий Червоногвардій-
ським РВ Макіївського МГ ГУМВС України в Донецькій області 15.12.1999р.) 
з 01.04.2014р. згідно протоколу №3 засідання Наглядової ради Приватно-
го акціонерного товариства «Інститут Донбасреконструкція» від 
01.04.2014р. до проведення річних Загальних зборів. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом п' яти років: інженер 1 категорії, провідний інженер.

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 В.О.Директора ________ Іноземцев О.О.
             (підпис) (ініціали, та прізвище керівника 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«пІвденна ГенерУЮЧа КомпанІя»

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

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Південна 
генеруюча компанія»

Організаційно-правова 
форма

Публічне акціонерне товариство

Місцезнаходження м. Одеса, вул. Новікова, 13. 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

34801918

Міжміський код, телефон 
емітента

(048) 7052162

Електронна поштова 
адреса

ugkenergy@te.net.ua

Адреса сторінки в мережі 
Інтернет

ugk-energy.com.ua

Вид особливої інформації Зміни складу посадових осіб емітента
Дата вчинення події 02 квітня 2014 року

2. текст повідомлення:
Наглядовою радою Товариства (Протокол від 02 квітня 2014 року) об-

рано Головою Наглядової ради Товариства:
Зоммера Анатолія Еммануїловича, володіє 0% статутного капіталу То-

вариства. 
Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років: 2009-2014- 

ТОВ  «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», 
Віце-Президент з електроенергетичного бізнесу, Віце-Президент з роз-

витку енергетики. 
Непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. 
Фізична особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

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

містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством України:

Генеральний директор
пат «пГК»  Кочубей о.я.

03 квітня 2014 р. 
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повідомлення про виникнення 
особливої інформації (відомості про зміну власників 

акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій) емітента 

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

товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗи-
фІКацІЇ «полтаваГаЗ»; 2. Код за ЄДРПОУ : 03351912; 3.Міс-
цезнаходження: 36020 м.Полтава вул.Володимира Козака,2а; 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (0532)502450/(05322)73075; 5. Електронна 
поштова адреса: tereschenko@poltavagaz.com.ua; 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://poltavagaz.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій

II. текст повідомлення 
ПАТ Полтавагаз» повідомляє, що відбулися зміни пакету акцій фізич-

ної особи Четверікової Віри Антонівни.
Розмір частки до зміни – 66,5662%
Розмір частки після зміни – 66,6574%

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 (підпис)  Гринчак р.І. 02.04.2014р.

повідомлення про виникнення 
особливої інформації (відомості про зміну власників 

акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій) емітента 

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

товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗи-
фІКацІЇ «полтаваГаЗ»; 2. Код за ЄДРПОУ : 03351912; 3.Міс-
цезнаходження: 36020 м.Полтава вул.Володимира Козака,2а; 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (0532)502450/(05322)73075; 5. Електронна 
поштова адреса: tereschenko@poltavagaz.com.ua; 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://poltavagaz.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій

II. текст повідомлення 
ПАТ Полтавагаз» повідомляє, що відбулися зміни пакету акцій фізич-

ної особи Четверікової Віри Антонівни.
Розмір частки до зміни – 66,4709%
Розмір частки після зміни – 66,5662%

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 (підпис)  Гринчак р.І. 02.04.2014р.

Додаток 44 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)

рІЧна ІнформацІя 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «ЕТАЛОН-ПОЛІС»,01001 м.Київ, 
вул.Прорізна, б.4, (044)246-46-63
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 26-03-2014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.etalon-polis.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б.  аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності 
Товариство з обмеженою відповідальністю « АУДИТ КОНСАЛТИНГ 
ГРУП» код за ЄДРПОУ 35316245
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство).* Зазначається інформація про про-
ведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів 
та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається пе-
релік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подава-
ли пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення 
позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення за-
гальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини
Чергові загальні збори відбулися 26 квітня 2013 року.
Розглядалися питання-1.Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2012р. 2.Звiт Наглядової Ради 
товариства про результати роботи у 2012 р. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї то-
вариства про результати роботи у 2012 р. 4.Про розподiл прибутку то-
вариства за 2012р. Головуючий зборiв - Волошко Дмитро Iванович.
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 
передував 
звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акція-

ми

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

__________ 
* Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили приватне (за-

крите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціо-
нерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-
та (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених 
форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн)

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 63894 64968
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 15
Довгострокові фінансові інвестиції 53188 53188
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 8822 9232
Грошові кошти та їх еквіваленти 1864 2533
Власний капітал 43310 56457
Статутний капітал 25628 25628
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

17682 30829

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8952 7775
Поточні зобов'язання і забезпечення 11632 736
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп цінних паперів власних випусків протягом 
періоду

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «еталон-полІС»
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 код за ЄДРПОУ 22628992, місцезнаходження:  62801, Харківська об-
ласть, печенізький район, смт печеніги, 7 км автодороги печеніги-
Базаліївка. тел: (05765) 6-18-31, 6-18-35 (05765) 6-11-07, e-mail — ribhoz@
ukrpost.ua , власна web-сторінка — www. pechenigi.nr-avers.com.ua

повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента.
Посадова особа Голова Правлiння Аграмаков Микола Васильович (пас-

порт: серiя МН номер 036291 виданий Чугуївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 09.06.2001) припиненi повноваження 01.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол №1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку 
з закiнченнм термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував 
на посадi 9 рокiв (з урахуванням переобрання). 

Посадова особа Член Правлiння Шевченко Надiя Iванiвна (паспорт: серiя 
МК номер 275008 виданий Печенiзьким РВУМВС України в Харкiвськiй областi 
15.08.1996) припиненi повноваження 01.04.2014 р. засiданням Наглядової 
ради (протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки. 

Посадова особа Член Правлiння Басов В’ячеслав Микитович (паспорт: 
серiя ММ номер 885138 виданий Первомайським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 12.03.2001) припиненi повноваження 01.04.2014 р. 
засiданням Наглядової ради (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку 
з закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 6 рокiв (з урахуванням переобрання). 

Посадова особа Голова Наглядової ради Гусарова Лiлiя Петрiвна (пас-
порт: серiя МК номер 251474 виданий Комiнтернiвським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй обл. 15.08.1996) припиненi повноваження 01.04.2014 р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 10.48093%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кормiлець Анатолiй Григорович 
(паспорт: серiя МК номер 275006 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 16.08.1996) припиненi повноваження 01.04.2014 р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Акціями товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пе-
ребував на посадi 9 рокiв (з урахуванням переобрання). Замiсть посадової 
особи нiкого не обрано, оскiльки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
кiлькiсний склад Наглядової ради зменшено до 3-х осiб.

Посадова особа Член Наглядової ради Дейнеко Микола Вiкторович 
(паспорт: серiя МК номер 275924 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 24.12.1996) припиненi повноваження 01.04.2014 р. за-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку 
з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.82255%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Перебував на посадi 9 рокiв (з урахуванням переобрання). 

Посадова особа Член Наглядової ради Чугай Iгор Пилипович (паспорт: 
серiя МН номер 275362 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 09.10.1996) припиненi повноваження 01.04.2014 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.17920%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки. 

Посадова особа Член Наглядової ради Зимогляд Олександр Олексан-
дрович (паспорт: серiя ММ номер 567042 виданий Липецьким вiддiлом 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 08.08.2000) припиненi повноваження 01.04.2014 р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi 3 роки. Замiсть посадової особи нiкого не обрано, 
оскiльки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв кiлькiсний склад Наглядової 
ради зменшено до 3-х осiб. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Паранiч Iван Йосипович (пас-
порт: серiя ММ номер 480826 виданий Фрунзенським РОХГУУВБ України в 
м. Харковi 15.02.2000) припиненi повноваження 01.04.2014 р. загальним з 
борами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.00004%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебував на посадi 9 рокiв (з урахуванням пере-
обрання). 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Гелла Галина Дмитрiвна (пас-
порт: серiя МН номер 745437 виданий Печенiзьким РВ УМВС У в 
Харкiвськiй обл. 21.02.2005) припиненi повноваження 01.04.2014 р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi 3  роки. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дмитренко Алiна Олександрiвна 
(паспорт: серiя МН номер 778312 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВСУ в Харкiвськiй обл. 04.11.2005) припиненi повноваження 
01.04.2014  р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 
01.04.2014 р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. перебувала на посадi 3 роки. 

Посадова особа Голова Правлiння Аграмаков Микола Васильович (пас-
порт: серiя МН номер 036291 виданий Чугуївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 09.06.2001) обраний на посаду 01.04.2014 р. засiданням 
Наглядової ради (Протокол №1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови 
правлiння ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство». 

Посадова особа Член Правлiння Шевченко Надiя Iванiвна (паспорт: 
серiя МК номер 275008 виданий Печенiзьким РВУМВС України в Харкiвськiй 
областi 15.08.1996) обрана на посаду 01.04.2014 р. засiданням Наглядової 
ради (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 3 роки. Акціями 
товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного бух-
галтера, члена правлiння ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство». 

Посадова особа Член Правлiння Старець Анатолiй Степанович (пас-
порт: серiя МК номер 455670 виданий Печенiзьким РВУМВС України в 
Харкiвськiй областi 24.03.1997) призначена 01.04.2014 р. засiданнм Нагля-
дової ради (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi поса-
ди : начальник охорони ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство».

Посадова особа Голова Наглядової ради Гусарова Лiлiя Петрiвна (пас-
порт: серiя МК номер 251474 виданий Комiнтернiвським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй обл. 15.08.1996) обрана на посаду 01.04.2014 р. засiданням 
Наглядової ради (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 3 роки 
з числа обраних загальними зборами акцiонерiв членiв Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.48093%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймала наступнi посади : член Наглядової ради, голова Наглядо-
вої ради ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство». 

Посадова особа Член Наглядової ради Дейнеко Микола Вiкторович 
(паспорт: серiя МК номер 275924 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 24.12.1996) обраний на посаду 01.04.2014 р. загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.82255%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймав наступнi посади: начальник дільниці по вирощуванню рибо 
посадкового матеріалу, член Наглядової ради ПрАТ «Печенiзьке рибовод-
не господарство».

Посадова особа Член Наглядової ради Чугай Iгор Пилипович (паспорт: 
серiя МН номер 275362 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй обл. 09.10.1996) обрана на посаду 01.04.2014 р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 
3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.17920%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
5  рокiв обiймав наступнi посади: начальник дiльницi по вирощуванню то-
варної риби ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство», член Наглядової 
ради ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство». 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Балабай Юрiй Валентинович 
(паспорт: серiя ММ номер 113389 виданий Чугуївським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 23.12.1996) обрана на посаду 01.04.2014 р. засiданням 
Ревiзiйної комiсiї (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р) термiном на 3 роки. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi поса-
ди: охоронник, начальник охорони ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господар-
ство». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Григорова Зоя Петрiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 416475 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 03.07.2000) обрана на посаду 01.04.2014 р. загальним 
и зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 
3 роки. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
бухгалтера-кассира ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господарство». 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Кормiлець Анатолiй Григорович 
(паспорт: серiя МК номер 275006 виданий Печенiзьким РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi 16.08.1996) обрана на посаду 01.04.2014 р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол № 1/2014 вiд 01.04.2014 р.) термiном на 
3  роки. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi по-
сади: водiй, член наглядової ради ПрАТ «Печенiзьке рибоводне господар-
ство».

Голова правління  аграмаков микола васильович

приватне аКцІонерне товариСтво «пеЧенІЗЬКе риБоводне ГоСподарСтво»,
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З технічних причин у повідомленні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», 
опублікованому на стор. 31 у «Відомостях НКЦПФР» №39 від 26.02.2014р. 
допущено помилку. Достовірною інформацією слід вважати наступне по-
відомлення:

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«енерГопоСтаЧалЬна КомпанІя 

одеСаоБленерГо»
місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. одеса,  

вул. миколи Боровського, 28 б
Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «Одесаобленерго», що відбудуться 01квітня 2014 року о 
10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м.Одеса, вул. Миколи 
Боровського, буд. 28 «б», 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 
09 години 45 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодав-
ства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів, буде складено станом на 24 годину 26 березня 2014 року. 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСА-

ОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень лічильної 
комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження ви-
сновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 

2013 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013рік.
9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Реві-

зійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

12. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «Одесаобленерго» — м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»,  
3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеділок — п’ятниця), робочий час 
(з 8.00 до 17.00, 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 
документами — директор фінансовий Даниленко А.В.

телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.
оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІІ

пат «одесаобленерго» за 2013 рік
Тис.грн.

найменування показника період
2013 2012

Усього активів  4 076 591 4 084 580 
Основні засоби  3 160 748 3 236 487 
Довгострокові фінансові інвестиції  453 360 453 577 
Запаси  61 554 56 195 
Сумарна дебіторська заборгованість  126 661 150713 
Грошові кошти та їх еквіваленти  16880 18 376 
Нерозподілений прибуток  451093 125 430 
Власний капітал  2 569 068 2 473 685 
Статутний капітал  152 124 52 124 
Довгострокові зобов’язання  553 652 736 051 
Поточні зобов’язання  953 857 874 764 
Чистий прибуток (збиток)  826 23 416 
Середньорічна кількість акцій (шт.)  400 276 382 208 495 560 
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)

 5 784 5 649 

правління пат «одесаобленерго» 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«панСІонат З лІКУванням «донБаС»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
Приватного акціонерного товариства «Пансіонат з лікуванням 

«Донбас»
Приватне акціонерне товариство «Пансіонат з лікуванням «Донбас», 

далі — Товариство (місцезнаходження: 98618, Україна, Автономна Рес-
публіка Крим, м.Ялта, смт.Масандра, б.18) повідомляє про скликання 
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
07  травня 2014 року в 13:00 за адресою: 98618, Україна, автономна 
республіка Крим, м.ялта, смт.масандра, б.18, адміністративний 
корпус, кабінет Генерального директора товариства, з наступним 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та 

прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийнят-

тя рішення за результатами його розгляду.
4. Затвердження висновків Аудитора про достовірність річного звіту 

Товариства за 2013 рік. Затвердження Аудитора на 2014 рік.
5. Затвердження річного Звіту Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Про ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товари-

ства.
8. Про визначення характеру значних правочинів, розмір їх граничної 

вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів.
9. Про схвалення залучення Товариством кредитних ресурсів та 

укладання Товариством договорів і угод про кредит та позик.
Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства: 29.04.2014 року.
Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводити-

ся за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 
07  травня 2014 року з 12:20 до 12.50.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства:
- акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що за-

свідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі до-

кумент, що засвідчує особу (паспорт) та повноваження представника 
(для керівників юридичних осіб — документ про призначення на посаду 
та витяг із Статуту акціонера Товариства — юридичних осіб, в якому 
визначені повноваження керівника, для інших представників — довіре-
ність, видана для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, 
оформлену згідно законодавства України).

З документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів 
акціонерів Товариства, акціонери Товариства (їх представники) можуть 
ознайомитися в робочі дні з 14:00 до 16:00 за адресою 98618, Україна, 
Автономна Республіка Крим, м.Ялта, смт.Масандра, б.18, адміністра-
тивний корпус, кабінет Заступника генерального директора Товариства. 
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами є Туркічова Олена Володимирівна.

телефон для довідок: (0654) 27-20-72.

основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
найменування показника період 

Звітний попередній
Усього активів 60920 48444
Основні засоби 17817 16181
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 637 75
Сумарна дебіторська заборгованість 39084 37791
Грошові кошти та їх еквіваленти 385 77
Нерозподілений прибуток -13859 -12349
Власний капітал 47145 47877
Статутний капітал 60157 60157
Довгострокові зобов’язання 8268 12
Поточні зобов’язання 5507 555
Чистий прибуток (збиток) -1510 -2022
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240628800 240628800
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)

49 81

Генеральний директор 
прат «пансіонат з лікуванням «донбас» К а.м ляшков
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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 ТОВАРИ-

СТВО «КРИВОРIЖГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 03341397
3. Місцезнаходження 50051, Днiпропетровська область, мiсто Кривий 

Рiг, проспект 
Металургiв, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)409-59-35 (056)404-29-05
5. Електронна поштова адреса Iryna.Matviienko@krgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації www.krgaz.dp.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29 березня 
2014  року) повноваження Голови Наглядової ради - ХАМГЕЙТ 
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (HUMGATE HOLDINGS LIMITED) у зв'язку зi спли-
ном строку повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 
22  березня 2011 року. Володiє часткою в статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 21,0889%.

Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29 березня 
2014  року) повноваження Члена Наглядової ради - ТАНТЕР ХОЛДIНГС 
ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED) у зв'язку зi сплином строку 
пов новажень. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 
2011  року. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 
15,0283%.

Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29 березня 
2014  року) повноваження Члена Наглядової ради - САГАСIТI ЛIМIТЕД 
(SAGACITY LIMITED) у зв'язку зi сплином строку повноважень. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 22 березня 2011 року. Володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства у розмiрi 12,5160%.

Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29 березня 
2014  року) повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - СОДЕМАН ЛIМIТЕД 
(SODEMAN LIMITED) у зв'язку зi сплином строку повноважень. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 22 березня 2011 року. Володiє часткою 
в статутному капiталi Товариства у розмiрi 13,8314%.

Припинити з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29 березня 
2014  року) повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - ЕРIСВЕЛ ТРЕЙДIНГ 
ЛIМIТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED) у зв'язку зi сплином строку 
пов новажень. Посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 
2011  року. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 
17,7766%.

Обрано з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29.03.2014 року) 
члена Наглядової ради Товариства - ХАМГЕЙТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД 
(HUMGATE HOLDINGS LIMITED) строком на три роки. Посада, яку 
обiймала посадова особа - Голова Наглядової ради 
ПАТ  «КРИВОРIЖГАЗ». Володiє часткою в статуному капiталi Товари-
ства у розмiрi 21,0889%. 

Обрано з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29.03.2014  року) 
члена Наглядової ради Товариства - ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД 
(TANTER HOLDINGS LIMITED) строком на три роки. Посада, яку 
обiймала посадова особа - Член Наглядової ради 
ПАТ  «КРИВОРIЖГАЗ». Володiє часткою в статуному капiталi Това-
риства у розмiрi 15,0283%. 

Обрано з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29.03.2014 року) 
члена Наглядової ради Товариства - САГАСIТI ЛIМIТЕД (SAGACITY 
LIMITED) строком на три роки. Посада, яку обiймала посадова особа - 
Голова Наглядової ради ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ». Володiє часткою в ста-
туному капiталi Товариства у розмiрi 12.5160%. 

Обрано з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29.03.2014 року) 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - ЕРIСВЕЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 
(ERISWELL TRADING LIMITED) строком на три роки. Посада, яку 
обiймала посадова особа - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ». 
Володiє часткою в статуному капiталi Товариства у розмiрi 17,7766%. 

Обрано з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ» (протокол №20 вiд 29.03.2014 року) 
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN 
LIMITED) строком на три роки. Посада, яку обiймала посадова особа - 
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КРИВОРIЖГАЗ». Володiє часткою в ста-
туному капiталi Товариства у розмiрi 13,8314%. 

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

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

Голова правлiння  (підпис)  вакуленко Iван Євгенович
 М.П.  (ініціали та прізвище керівника)

 пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «КриворIЖГаЗ»

повідомлення про виникнення особливої інформації
прат «БІлоцерКІвСЬКий Завод 

ЗалІЗоБетонниХ вироБІв».
І.Загальні відомості

1.Повне найменування Емітента: Приватне акціонерне товариство «Бі-
лоцерківський завод залізобетонних виробів». 2. Код за ЄДРПОУ 01349511. 
3. Місцезнаходження: 09100, Київська область, м.Біла Церква, вул. Січне-
вого прориву, 43. 4.Міжміський код, телефон та факс: (04563) 01349511. 
5.  Електронна поштова адреса zzbv_bc@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: 01349511.infosite.com.ua 7. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 02.04.2014 в зв’язку з 

закінченням терміну, на який особи обирались згідно Статуту Товариства, 
припинено повноваження наступних посадових осіб:

1.Голови Наглядової ради Клочака Володимира Григоровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 46,54%. Посадова особа 
на посаді перебувала з 2011 р.

2.Члена Наглядової ради Кулик Валентини Василівни. Володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0003%. Посадова особа на по-
саді перебувала з 2011 р.

3.Члена Наглядової ради Полторадня Володимира Миколайовича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Посадова 
особа на посаді перебувала з 2011 р.

4. Директора Товариства Апполонової Олени Миколаївни. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 30,92 %. Посадова особа на 
посаді перебувала з 2011 р.

5. Ревізора Товариства Алексеєнка Сергія Григоровича. Володіє част-

кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Посадова особа на 
посаді перебувала з 2011 р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 02.04.2014 терміном на 
три роки обрано наступних посадових осіб:

1.Голову Наглядової ради Клочак Володимира Григоровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 46,54%. Попередні поса-
ди: з 2009 р. - Голова Спостережної ради Товариства, з 2011 р. - Голова 
Наглядової ради Товариства.

2.Члена Наглядової ради Кулик Валентину Василівну. Володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,0003%. Попередні посади: з 1982 
р. - бухгалтер Товариства, з 2011 р. - член Наглядової ради Товариства.

3.Члена Наглядової ради Полторадня Володимира Миколайовича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Попередні 
посади: з 2009 р. – Голова ревізійної комісії Товариства, з 2011 р. - член 
Наглядової ради Товариства.

4. Директора Товариства Апполонову Олену Миколаївну. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 30,92 %. Попередні посади: з 
1999 р. – Голова правління Товариства, з 2011 р. – Директор Товариства.

5. Ревізора Товариства Алексеєнка Сергія Григоровича. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,001 %. Попередні посади: з 
2000 р. – Член правління Товариства, з 2011 р. – Ревізор Товариства.

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 інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор о.м.апполонова.
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
 ТОВАРИСТВО «ШКІРСИРОВИННИЙ 
 ЗАВОД»
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента  05502098
3. Місцезнаходження емітента  65025, Одеська обл., 
 Комінтернівський район, 21-й км 
 Старокиївське шосе, будинок 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента  048-7384647
5. Електронна поштова адреса 
емітента  leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково
 використовується емітентом 
для розкриття інформації  http://www.kojzavod.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або 

інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього 
Положення.Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
02.04.2014 р. Загальними зборами акціонерів пат « Шкірсировин-

ний завод », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни 
складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Гладуна Сергія Ана-
толійовича, паспорт серія КК № 019279, виданий Київським РВ УМВС Укра-
їни в Одеській області 11.05.1998 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї пов-
новажень. Посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2011 року, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у 
статутному капіталі Товариства 13.524%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Ворошилова Леоніда 
Валерійовича, паспорт серія КК № 271731, виданий Київським РВ УМВС 
України в Одеській області 22.05.1999 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2011 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 13.383%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Рибака Ігора Семе-
новича, паспорт PO 378052, виданий органом 3D 21.01.2009р., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді 
з 25.03.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Борикіной Наталії 
Валеріївни, паспорт серія КК № 769274, виданий Центральним РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 28.11.2001 р., у зв’язку iз закiнченням 
строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2011 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, част-
ка у статутному капіталі Товариства 0.108%.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Борикіна Сергія Ана-
толійовича, паспорт серія КМ №237392, виданий Малиновським РВ УМВС 
України в Одеській області 27.04.2004 р.,у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2011 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 0.078%.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Сергєєвой Лариси 
Іванівни, паспорт серія КК № 377198, виданий Комінтернівським РВ УМВС 

України в Одеській області 12.01.2000 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 25.03.2011 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частка у ста-
тутному капіталі Товариства 0.009%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Гладуна Сергія Анатолійови-
ча, паспорт серія КК № 019279, виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеській області 11.05.1998 р. Посадова особа призначена на строк 3 роки, 
протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду керівника підпри-
ємства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частка у статутному капіталі Товариства 13.524%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Ворошилова Леоніда Вале-
рійовича, паспорт серія КК № 271731, виданий Київським РВ УМВС України 
в Одеській області 22.05.1999 р.. Посадова особа призначена на строк 
3  роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду заступ-
ника керівника, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, частка у статутному капіталі Товариства 13.383%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Рибака Ігора Семеновича, 
паспорт PO 378052, виданий органом 3D 21.01.2009 р.Посадова особа 
призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності 
обiймає посаду керівника, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Борикіну Наталію Валеріївну, 
паспорт серія КК № 769274, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України 
в Одеській області 28.11.2001 р. Посадова особа призначена на строк 
3  роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймала посади бухгал-
тера, економіста, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капіталі Товариства 0.108%.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Борикіна Сергія Анатолі-
йовича, паспорт серія КМ № 237392, виданий Малиновським РВ УМВС 
України в Одеській області 27.04.2004 р. Посадова особа призначена на 
строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймал посади 
менеджера, керівника відділу, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 
0.078%.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Сергєєву Ларису Іванівну, 
паспорт серія КК № 377198, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в 
Одеській області 12.01.2000 р. Посадова особа призначена на строк 
3  роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду бухгал-
тера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частка у статутному капіталі Товариства 0.009%.

протоколом засідання наглядової ради від 02.04.2014 року відпо-
відно до Статуту 

- обрано на посаду Голови наглядової ради Гладуна Сергія Анатолійо-
вича, паспорт серія КК № 019279, виданий Київським РВ УМВС України в 
Одеській області 11.05.1998 р. Посадова особа призначена на строк 
3  роки.

протоколом засідання ревізійної комісії від 02.04.2014 року відпо-
відно до Статуту

– обрано на посаду Голови ревізійної комісії Борикіну Наталію Валеріїв-
ну, паспорт серія КК № 769274, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС Укра-
їни в Одеській області 28.11.2001 р. Посадова особа призначена на строк 
3  роки.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством

директор - вдовіченко людмила анатоліївна

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ШКІрСировинний Завод»

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 «УКраЇн-
СЬКий СтраХовий дIм»

2. Код за ЄДРПОУ 32556540
3. Місцезнаходження 01023, Київ, площа Спортивна, буд. 

3
4. Міжміський код, телефон 
та факс 

(044) 238-80-80 (044) 238-80-80

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

http://www.insurhouse.com/ua/o_
kompanii/korporativnoe_upravlenie/
osobaya_ informaciya/osobaya_
informaciya_ot_02_04_2014g

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Український Страховий Дiм» 

повiдомляє, що вiд члена Наглядової ради Товариства Ритвiна Дмитра Ми-
хайловича, вiдповiдно до п.п.1 п. 10.19 Статуту Товариства, отримано 
повiдомлення про припинення його повноважень як Голови та Члена На-
глядової ради Товариства за власним бажанням 02.04.2014р. Посадова 
особа перебувала на посадi 2 роки. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Замiсть Ритвiна Д.М. до Наглядової ради Товари-
ства нiкого не обрано.

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              Суксiн Валерiй Дмитрович       02.04.2014
Голова Правлiння (підпис) м.п. (ініціали та прізвище керівника)      (дата)
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остаточний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів 

прат «м-СервІС»
Приватне акціонерне товариство «М-Сервіс» (ЄДРПОУ 33104103, 

адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) повідомляє, що згідно з рішен-
ням виконавчого органу чергові загальні збори акціонерів товариства від-
будуться 15 квітня 2014 року о 12-00 годині за адресою: м. Київ, 
вул.  Кутузова, 13, 9 поверх, актовий зал.

порядоК денний:
1. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
2. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2013 рік.
3. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту АТ за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого орга-

ну, Ревізора та Наглядової ради.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2013 рік.
8. Обрання Ревізора АТ.
9. Затвердження договорів та проектів договорів.
10. Про значні правочини.
Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів 

15  квітня 2014 року, початок о 11-30, закінчення о 11-50. Для участі акціо-
нерів (їх представників) в загальних зборах при собі необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу (представникам необхідно мати довіреність).

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть 
ознайомитись в робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою: м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, 26, 5-й поверх, приймальня Голови правління. Відповідаль-
на особа за ознайомлення з документами – Апостолюк Ілона Віталіївна. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-00 год. 09.04.2014р.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «М-Сервис» 
був опублікований в Відомостях НКЦПФР № 43 від 04.03.2014р.

Тел. для довідок: (044) 285-55-47.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності прат  «м-Сервіс»
(тис.грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 53720,5 56419,1
Основні засоби  2043,5 8671
Довгострокові фінансові інвестиції  8788,3 8788,3
Запаси 1032,5 989,9
Сумарна дебіторська заборгованість  32061,8 28644,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 204,4 51,6
Нерозподілений прибуток (збиток) (29167,3) (32268,1)
Власний капітал 43681,8 42268
Статутний капітал 72849 72849
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 11256,1 15605,6
Чистий прибуток (збиток) 1650,9 16,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 72 849 107 72 849 107
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду 

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

43 45

З повагою прат «м-Сервіс»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394

повІдомлення  
про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ про емІтента 

Повне найменування: приватне аКцIонерне това-
риСтво «БориСпIлЬСЬКа СпецIалIЗована 
переСУвна меХанIЗована Колона — 530»
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 06953327
Адреса місцезнаходжен-
ня

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
Річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 01.04.2014 р. були 
прийняті рішення щодо зміну складу посадових осіб Товариства:
Звільнено з посади Член ревізійної комісії особу Іванова Анна Миколаїв-
на (паспорт СМ 719727 виданий 17.06.2005 р. Бориспільським МРВ ГУ 
МВС України в Київській області). Звільнення здійснено на підставі заяви 
посадової особи. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
бувала на посаді з 29.06.2010 р. Не володіє часткою у статутному капіта-
лі товариства. 
Призначено на посаду Член Ревізійної комісії особу Капелюх Юлія Мико-
лаївна (паспорт СМ 278481 виданий 20.06.2000 р. Бориспільським МРВ 
ГУ МВС України в Київській області). Не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Особу призначено в зв’язку зі звільненням попере-
дньої особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Особу призначено на невизначений термін. Попередні посади — 
інженер ВТВ, начальник ВТВ ПрАТ «Бориспільська СПМК-530». Особа не 
володіє акціями Товариства.
особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова Правління Іванова Тамара Павлівна.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне 
товариСтво «пиняЗе-
вицЬКий Кар»Єр»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01374553
1.4. Місцезнаходження емітента 11634 Житомирська обл., 

Малинський р-н, смт. Гранiтне, 
вул. Шевченка, 15

1.5. Міжміський код, телефон та факс (04133) 6-85-07, (04133) 6-85-07
1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

вiдсутня

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

pyniazyvetskiy.besaba.com

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, 
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй

2. текст повідомлення
Дата зміни 22.03.2012 р. Дата повідомлення емітента особою, що здій-

снює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціоне-
ром  – 22.03.2012 р. Частка в статутному капіталі акціонера «Фізична осо-
ба» змінилася з 71.251% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 
1271381 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт. Частка в статут-
ному капіталі акціонера «Фізична особа» змінилася з 11.748% до 0.000%. 
Розмір пакета акцій акціонера до зміни 209642 шт. Розмір пакета акцій акці-
онера після змін 0 шт. Частка в статутному капіталі акціонера I.Ec МАЙНІНГ 
КОМПАНІ ЛІМІТЕД, Кіпр, Код за ЄДРПОУ НЕ294917, місцезнаходження 
1095 Кіпр Нікосія Лампусас, 1 змінилася з 0.000% до 97.174%. Розмір паке-
та акцій акціонера до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 
1733940 шт.

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

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

директор  онопрiєнко микола олександрович
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво
«металУрГІйний КомБІнат 

«аЗовСталЬ» (далі – Товариство) 
(ідентифікаційний код 00191158; місцезнаходження: 

вул. лепорського, б.1, м.маріуполь, донецька обл., Україна, 87500) 
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «14» квітня 2014 року 
о 13.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, донецька обл., міс-
то маріуполь, проспект металургів, 52, палац культури коксохімічно-
го виробництва пат «мК «аЗовСталЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «14» квітня 
2014 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «14» квіт-
ня 2014 року о 12.30 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, доне-
цька  обл., місто маріуполь, проспект металургів, 52, палац культу-
ри коксохімічного виробництва пат «мК «аЗовСталЬ», фойє друго-
го поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
Загальних зборах акціонерів - «08» квітня 2014 року станом на 24-00 го-
дину.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності То-

вариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової  ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової  ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів 
акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.

11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
основні показники 

фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) 2013р.

найменування показника період
Звітний 2013 

рік
попередній 

2012 рік
Усього активів  23 091 659 26 587 054
Основні засоби  10 493 354 11 315 928
Довгострокові фінансові інвестиції  284 968 95 441
Запаси 2 464 427 2 972 164
Сумарна дебіторська заборгованість  8 253 355 10 817 794
Грошові кошти та їх еквіваленти 269 235 96 263
Нерозподілений прибуток 1 934 083 3 933 559
Власний капітал 11 294 933 13 908 802 
Статутний капітал 1 051 000 1 051 000
Довгострокові зобов'язання 0 3 003 117
Поточні зобов'язання 10 762 453 8 772 798
Чистий прибуток (збиток) (2 513 100) (2 695 424)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4 199 600 513 4 199 515 910
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.) 

5 098 824 8 517 698

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду 

3 225 11 552

Чисельність працівників на кінець 
періоду (осіб) 

12 359 12 309

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при-
йняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.5, 
Громадська приймальня, з понеділка по п’ятницю - з 9-00 до 16-00, за ви-
нятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних 
зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі по-
винні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність 
та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товари-
ства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами - начальник відділу розвитку корпоративних від-
носин юридичного управління Федорова Наталя Володимирівна.

Телефони для довідок: (0629) 46-73-42, 46-72-90, 46-70-89.
Генеральний директор пат «мК «аЗовСталЬ»         е.о. цкітішвілі

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«БанК ренеСанС КапIтал»

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

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ 26333064
3. Місцезнаходження 02002, м. Київ, Раїси Окiпної, 8-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 390-58-23 (044) 496-88-75 (044) 
496-88-97 

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

http://www.rccf.ua/o_banke/informaciya-
emitenta

7. Вид особливої інформації зміну складу посадових осіб емітента

текст повідомлення
Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» (далі — Банк) прийнято рішення звільнити 
31 березня 2014 року Головного бухгалтера, директора Департаменту фі-
нансів та бухгалтерського обліку Банку Полещук Олену Олегівну у зв’язку з 
подачею заяви про звільнення за власним бажанням та покласти виконан-
ня обов’язків Головного бухгалтера, директора Департаменту фінансів та 

бухгалтерського обліку на  заступника директора Департаменту фінансів 
та бухгалтерського обліку Бітрікову Наталію Василівну з 01 квітня 
2014  року.

Полещук Олена Олегівна — паспорт СМ 614102, виданий Бориспіль-
ським МРВ ГУ МВС України в Київській обл., 03.03.2004р., часткою у ста-
тутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На зазначеній посаді перебувала з 
13.05.2011  року.

Бітрікова Наталія Василівна — згода фізичної особи на розкриття пас-
портних даних не надана, часткою у статутному капіталі Банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який призначено особу, не визначено. До призначення особа обіймала на-
ступні посади: аКІБ «УкрСиббанк»: начальник управління контролю опе-
раційної роботи банку Департаменту контролю банківських операцій; пат 
Комерційний Банк «ЄвроБанК»: заступник Голови Правління 
Адміністративного-управлінського апарату; ат «БанК ренеСанС КапІ-
тал»: заступник директора Департаменту фінансів та бухгалтерського об-
ліку.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова правлін-
ня Банку

______________
(підпис)

С. рубай
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 01/04/2014
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ 
(інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонер-
не товариСтво «наУКово-вироБниЧе аК-
цІонерне товариСтво «вндІКомпреСор-
маШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00220434
3. Місцезнаходження: 40020, Україна, м. Суми, проспект Кур-

ський,  6
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 674-165, 

674-179
5. Електронна поштова адреса: info@ukrrosmetall.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://vniikompressormash.com.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
2. текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» (протокол від 31.03.2014 року), відбулися змі-
ни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- 31.03.2014 року звільнено директора емітента – Бобкова Юрія Воло-
димировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) за згодою 
сторін відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України. Підстава прийняття рішен-
ня  – в зв’язку з закінченням дії контракту. Посадова особа часткою в 
статутному капіталі емітента – не володіє. На зазначеній посаді перебу-
вав з 07.06.2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має;

- з 01.04.2014 року виконання обов’язків директора емітента покладе-
но на начальника управління сервісу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» – Нагоркіна Олега Васильовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Посадову особу призначено на 
строк до обрання директора емітента. Посадова особа часткою в статут-
ному капіталі емітента – не володіє. Протягом своєї діяльності Нагор-
кін  О.В. обіймав наступні посади: заступник директора Товариства з об-
меженою відповідальністю «Головкомпресормаш-Сервіс», начальник 
управління сервісу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕ-
СОРМАШ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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

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

в.о. директора  о.в. нагоркін

рІЧна ІнформацІя 
емітента цінних паперів за 2013 рік
І. основні відомості про емітента

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

приватне аКцІонерне то-
вариСтво «УКраЇнСЬКа аК-
цІонерна СтраХова Компа-
нІя аСКа-Життя», код ЕДРПОУ 
24309647, 03186, м.Київ, вул.Авіаконструк-
тора Антонова, буд.5, (044) 492-84-92

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

03.04.2014р.

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

www.aska-life.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТзОВ «Аудиторська фірма «Арніка», код 
ЄДРПОУ 23502885

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.  грн) 

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 220692 216967
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16460 16736
Довгострокові фінансові інвестиції 52189 75203
Запаси 45 42
Сумарна дебіторська заборгованість 3987 2237
Грошові кошти та їх еквіваленти 147179 121260
Власний капітал 51680 43295
Статутний капітал 19385 19385
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 17916 9692
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 162100 154488
Поточні зобов'язання і забезпечення 6912 19184
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,92 0,50
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,92 0,50

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19384900 19384900
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду

0 0

в.о. Генерального директора ____________________ пантова о.Б.

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 «КриворIЗЬКий Завод ГIрниЧоГо 
оБладнання»

2. Код за ЄДРПОУ - 31550176
3. Місцезнаходження - 50057 м. Кривий Ріг, Заводська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс - (0564) 66-72-44, (056) 404-94-39
5. Електронна поштова адреса - Shevchenko.Tatyana@corum.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.kzgo.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО 

ОБЛАДНАННЯ» 01.04.2014р. було прийняте рішення:
- Звільнити з посади директора Булатецького Михайла Борисовича. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової 

ради №3-2014 від 01.04.2014р.
Посадова особа Булатецький Михайло Борисович (Паспорт: серія ВС 

№ 549217 виданий 03.11.2000 р. Дружківським МВ УМВС України в Доне-

цькій обл.), яка займала посаду директора, звільнена. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки.

- Призначити на посаду в.о. директора Комолову Олену Володимирів-
ну.

Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової 
ради №3-2014 від 01.04.2014р.

Посадова особа Комолова Олена Володимирівна (Паспорт: серія ЕО № 
168751 виданий 26.06.1996 Корабельним РВ ММ УМВС України в Микола-
ївській обл.) призначена на посаду в.о. директора. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші 
посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності за останні 5  років: 
Директор департаменту з персоналу ТОВ «Сервісний центр «Металург» в 
м. Запоріжжі, керівник департаменту управління персоналом ТОВ  «ІТЦ 
«Гірничі машини», керівник департаменту управління персоналом ПАТ 
«Донецький енергозавод», керівник департаменту управління персоналом 
ТОВ «Гірничі машини-ДЕЗ», керівник департаменту управління персона-
лом АТ «КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ».

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

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

в.о. директора  Комолова о.в.
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повІдомлення 
про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ про емІтента

I. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «веКтор БанК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 39037656
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, Україна, м.Київ, вул.Тарасівська,9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. +38 (044) 235-09-09
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@vectorbank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.vectorbank.com.ua
1.8. Вид інформації: повідомлення про виникнення особливої інформації.

II. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕКТОР БАНК», надалі – То-

вариство, повідомляє про те, що 03.04.2014р. емітентом самостійно було 
встановлено факт несвоєчасного оприлюднення особливої інформації 
щодо відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відповідно до Протоколу Спостережної Ради банку від 14.01.2014р. №2 

з 30 січня 2014р. членом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (далі-Банк) при-
значена Журба Аліна Сергіївна, до погодження кандидатури Національним 
Банком України.

Протоколом Спостережної Ради банку від 04.02.2014р. № 4 від 17 люто-
го 2014р. звільнено члена Правління Банку Дівенка Вадима Вадимовича. 
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Посадові особи непогашених судимостей не мають, часткою у статутно-
му капіталі Товариства не володіють. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надавали. 

Також повідомляємо про призначення посадової особи Сидорової Ган-
ни Миколаївни, Членом Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» згідно Протоколу 
Спостережної Ради № 9 від 03.04.2014р. 

Посадова особа непогашених судимостей не має, часткою у статутному 
капіталі Товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. 

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

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

Голова правління  я.в. лічман
пат «веКтор БанК» 

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по 
ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ 

«ЧернІГІвГаЗ»
На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» призначених на 18.04.2014  року, 
яке було опубліковане 13.03.2014 року у Бюлетні «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49  (1802), 
ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» інформує про основні показники фінансово-
господарської діяльності товариства за 2012 - 2013рр. (тис.грн.).

найменування показника період
2013р.* 2012р.

Усього активів 535 085 662 436 
Основні засоби 338 721  466 064
Довгострокові фінансові інвестиції 32 271  23 216 
Запаси 8 625  7 373 
Сумарна дебіторська заборгованість 98 476 102 656 

Грошові кошти та їх еквіваленти 22 769  3 651
Нерозподілений прибуток (-32 041) 102 304
Власний капітал 276 763  388 747
Статутний капітал 2 846  2 846
Довгострокові зобов’язання 34 581  38 196
Поточні зобов’язання 223 741 230 314 
Чистий прибуток (збиток) (-134 434)  3 105
Середньорічна кількість акцій (шт.) 11385632 11385632
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)

2467 2513

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудитор-
ським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів. 

пат «ЧернІГІвГаЗ»

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ЗапорIЖвоГнетрив»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»
2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106, м.Запорiжжя, Пiвнiчне шосе/

вул.Теплична, буд. 22»Б»/1
4. Міжміський код, телефон та факс (061)222-42-01 (061)222-42-12
5. Електронна поштова адреса zoz@zaporozhogneupor.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

zaporozhogneupor.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» 02 квiтня 

2014р., Протокол № 10 було прийнято рiшення про обрання Буська Вiктора 
Михайловича на посаду Генерального директора ПАТ 
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» до 01 квiтня 2015 р. (включно).

Припинено повноваження в.о. Генерального директора 
ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»:

Бусько Вiктор Михайлович (паспорт ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. 
Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.)

Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй).
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 мiсяць.

Рiшення прийнято у зв’язку з закiнченням строку, на який було призна-
чено Буська В.М. в.о. Генерального директора Товариства (Протоколом № 
4 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 25.02.2014 р. визначено ви-
конання повноважень в.о. Генерального директора Буськом В.М. строком 
до 01 квiтня 2014 р. (включно)).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» 02 квiтня 

2014р., Протокол № 10 було прийнято рiшення про обрання Буська Вiктора 
Михайловича на посаду Генерального директора ПАТ  «ЗАПОРIЖ-
ВОГНЕТРИВ» до 01 квiтня 2015 р. (включно).

Обрано Генеральним директором ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»:
Бусько Вiктор Михайлович (паспорт ВВ № 352445 виданий 06.03.1998р. 

Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.). 
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 % (0 акцiй).
Строк, на який призначено особу: до 01 квiтня 2015 року (включно).
Рiшення про обрання Генерального директора Товариства прийнято у 

зв’язку з закiнченням термiну на який був призначений виконуючим 
обов’язки Генерального директора Бусько В.М. (Протокол № 4 засiдання 
Наглядової ради Товариства вiд 25.02.2014 р.).

Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ВАТ «Харцизький трубний завод»: директор iз закупок, директор комерцiйний; 
ВАТ «МК «Азовсталь»: комерцiйний директор; ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»: 
Генеральний директор, в.о. Генерального директора.

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 згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Бусько вiктор михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.04.2014
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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фондовые индексы Украины в среду 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в сре-
ду изменились разнонаправленно: индекс «Украинской 
биржи» (УБ) просел на 0,14% — до 1076,21 пункта, кор-
ректируясь после двухдневного стремительного роста; 
индекс ПФТС, продолжая инерционный рост, повысился 
на 0,52% — до 389,02 пункта.

Объем торгов на УБ составил 19,75 млн грн, на 
ПФТС  — 609,8 млн грн.

В «индексной корзине» УБ наиболее откатился курс 
бумаг Райффайзен Банка Аваль (-2,15%) и Енакиевского 
метзавода (-1,38%).

Вместе с тем значительно подорожали бумаги Укрсоц-
банка (+2,25%), «Укрнафты» (+2,07%) и «Азовстали» 
(+1,65%).

В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бума-
гам «Мотор Сичи» (+3,85%), Алчевского меткомбината 
(+1,36%) и Северного ГОКа (+1,27%).

С отрицательной динамикой лидировали бумаги Крю-
ковского вагонзавода (-4,97%), Полтавского ГОКа 
(-2,51%) и Ясиновского КХЗ (-1,8%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду вырос на 3,05% — до 372,11 пункта при объеме 
торгов 24,35 млн злотых (89,26 млн грн).

В авангарде роста среди акций украинских компаний 
были бумаги «Милкиленда» (8,73%), «Астарты» (+7,16%) 
и «Овостара» (+2,35%).

Подешевели только акции Coal Energy (-2,35%) и 
«Весты» (-1,75%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвестгруппы «ТАСК» Вячеслав Иванишин, украин-
ский рынок акций в среду стабилизировался после бур-
ного роста в предыдущие дни: украинские инвесторы 
снизили активность на фоне отсутствия новых 
информационных поводов.

Единственной торговой идеей было обыгрывание со-
общения об инициативе НАК «Нафтогаз Украины» отно-
сительно собрания акционеров «Укрнафты», на котором 
может быть рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, 
добавил он.

Между тем, руководитель аналитического отдела ин-
весткомпании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко об-
ратил внимание на растущие среди инвесторов опасе-
ния относительно роста доходностей по казначейским 
облигациям США, а также снижения мировых цен на 
нефть.

фондовые индексы Украины в четверг 
утром замерли в ожидании заседания ецБ

Украинские биржевые индексы в начале торгов в чет-
верг колеблются возле достигнутых днем ранее уровней, 
участники торгов заняли выжидательную позицию в 
преддверии заседания ЕЦБ: индекс «Украинской биржи» 
(УБ) к 11:00 кв просел на 0,07% — до 1075,42 пункта, 
индекс ПФТС повысился на 1,3% — до 394,06 пункта.

Среди индексных акций УБ утром наиболее подоро-
жали бумаги «Азовстали» (+3,37%), Укрсоцбанка 
(+2,34%) и Енакиевского метзавода (+2,29%).

Дешевели только акции Райффайзен Банка Аваль 
(-2,72%) и «Центрэнерго» (-0,85%).

Лучший рост в индексе ПФТС демонстрировали акции 
«Укрнафты» (+4,15%), «Укртелекома» (+3,91%) и Яси-
новского коксохимзавода (+2,46%).

В «красной зоне» торговались бумаги «ДТЭК 
Захидэнерго» (-1,98%) и Укрсоцбанка (-0,12%).

По словам руководителя аналитического отдела ин-
весткомпании «Альтана Капитал» Андрея Тарасенко, 
инвесторы ожидают от ЕЦБ шагов по смягчению полити-
ки, что вполне оправдано в условиях низкой инфляции в 
регионе и высокого курса евро к доллару.

Число IPO в СШа в I квартале выросло 
вдвое — до максимума с 2000 года

В США в первом квартале 2014 года прошло 64 первичных 
размещения акций (IPO), в рамках которых было привлече-
но $10,6 млрд, что более чем вдвое превзошло показатель 
за аналогичный период прошлого года — 31, сообщает 
MarketWatch со ссылкой на данные Renaissance Capital.

Это рекордный показатель с 2000 года, то есть со вре-
мен пика продаж акций интернет-компаний, когда в 
январе-марте состоялось 128 размещений.

На долю компаний из сферы здравоохранения в этом 
году пришлась почти половина IPO, также были активными 
представители высокотехнологической отрасли.

«Сильному потоку IPO не помешали ни сильная ра-
спродажа на фондовом рынке в начале года, вызванная 
экономическим стрессом на emerging markets, ни укра-
инский кризис, ни опасения инвесторов относительно 
планов Федеральной резервной системы», — отмечает-
ся в сообщении Renaissance Capital.

Эксперты прогнозируют сохранение высокой активнос-
ти в сфере IPO, поскольку ожидается выход на открытый 
рынок таких компаний, как Box Inc., GoPro и Weibo.

Кроме того, в ближайшее время в США планирует 
провести размещение китайский интернет-магазин 
Alibaba Group Holding Ltd. Это IPO может привлечь до 
$15 млрд и стать одним из крупнейших в мире.

низкая инфляция является новым фактором 
риска для развитых экономик  — лагард
Низкая инфляция, в особенности в еврозоне, являет-

ся новым растущим риском для развитых экономик, за-
явила директор-распорядитель Международного валют-
ного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Период низкой инфляции, который может затянуть-
ся, может негативно повлиять на спрос и объем произ-
водства, а также замедлить экономический рост и созда-
ние новых рабочих мест», — сказала она во время 
выступления в Вашингтоне.

К.Лагард призвала Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
к дальнейшему смягчению кредитно-денежной политики, а 
Банк Японии — к продолжению предпринимаемых мер. 

Глава МВФ затронула ситуацию в Украине, отметив, 
что геополитические риски также угрожают мировой 
экономике. «Ситуация в Украине относится к разряду та-
ких, которые, если их успешно не разрешить, могут 
иметь широкие последствия», — заявила она.

Тем не менее, геополитические риски и трудности, 
которые испытывают развивающиеся рынки, были 
отнесены ею в разряд краткосрочных, тогда как в сред-
несрочной перспективе основными проблемами, по ее 
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мнению, являются безработица, рост задолженности и 
неопределенность на финансовых рынках.

По словам К.Лагард, рост мировой экономики остается 
медленным и слабым — и МВФ ожидает «умеренных улуч-
шений» в 2014 и 2015 годах. Обновленный экономический 
прогноз фонда будет опубликован на следующей неделе.

ецБ сохранит базовую ставку,  
рынки все нас той чивее требуют мер по 

ослаблению евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит базо-

вую процентную ставку на рекордно низком уровне в 
0,25% годовых по итогам заседания, которое завершит-
ся в четверг, прогнозирует большинство аналитиков, 
опрошенных агентством Bloomberg.

Только три участника опроса агентства из 57 заявили 
о том, что ожидают снижения ставки: один — до 0,1%, и 
двое — до 0,15%. Между тем инвестор надеются на то, 
что за заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о необходи-
мости ослабления евро последует реальные меры.

«Время для заявлений закончилось, пора переходить 
к действиям, — отметил аналитик Mizuho Bank Ltd. Нил 
Джонс. — Слова ничего не изменят. Вербальных интер-
венций недостаточно».

Ранее, 13 марта, М.Драги отметил, что укрепление 
евро все значительнее ослабляет инфляционное давле-
ние в еврозоне, и эти слова спровоцировали падение об-
менного курса евро на 0,4% к корзине из девяти основных 
мировых валют. За последние двенадцать месяцев евро 
укрепился на 8,3%, в первом квартале повышение к до-
ллару составило 0,2%, хотя большинство экономистов 
предполагали снижение евро на 3,2%.

На этом фоне инфляция в еврозоне, согласно мартов-
ским данным, замедлилась до минимального за четыре 
с половиной года уровня в 0,5% с 0,7% в феврале, тогда 
как целевой уровень ЕЦБ составляет 2%.

Укрепление евро указывает на успех действий М.Дра-
ги, ликвидировавшего опасения относительно распада 
валютного блока, но сильный евро также может сдержи-
вать рост экономики еврозоны на фоне безработицы, 
близкой к рекордному уровню. В феврале уровень 
безработицы в еврозоне составил 11,9%, при этом в 
Италии показатель достиг рекордных 13%.

В связи со значительным замедлением инфляции 
инвесторы все сильнее опасаются, что экономика 
еврозоны пойдет по пути Японии, дефляция в которой 
затянулась на полтора десятилетия, что отрицательно 
сказалось на инвестициях и потребительских расходах. 
Однако надежды на возможное принятие мер по ускоре-
нию темпов роста потребительских цен со стороны ЕЦБ 
29 марта остудил член его правления и глава Бундес-
банка Йенс Вайдман, который заявил, что руководство 
банка должно реагировать только на вторичные эффекты 
замедления инфляции, в данный момент не очевидные.

«Участники рынков не уверены, что ЕЦБ будет реаги-
ровать на замедление инфляции, которое мы наблюда-
ем, — отметил валютный эксперт Deutsche Bank AG Хен-
рик Галлберг. — Трейдерам необходимо, чтобы ЕЦБ 
предпринял меры, иначе они начнут продавать евро и 
использовать средства для инвестиций в более доходные 
активы».

Решение ЕЦБ будет обнародовано в 16:45 МСК 
3  апреля, а в 17:30 МСК начнется пресс-конференция 
председателя Центробанка Марио Драги.

доллар стабилен в паре с евро  
и дорожает к иене в ожидании данных о 

безработице в СШа
Доллар стабилен в ходе торгов в четверг по отноше-

нию к евро и торгуется у максимума за два месяца к иене 
в ожидании новых данных по рынку труда и сектору услуг 
США, сообщает агентство Bloomberg.

Инвесторы также ждут решений Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ), что сдерживает возможности 
укрепления единой валюты. 

Евро в ходе торгов 3 апреля стоил $1,3759, оставшись 
вблизи уровня закрытия североамериканской сессии в 
среду, в течение которой единая европейская валюта 
подешевела на 0,2%. 

Курс доллара относительно японской нацвалюты со-
ставил 103,94 иены после повышения до максимальных 
с 23 января 104,01 иены. Стоимость евро к иене почти 
не изменилась — 143,03 против 143,01 накануне.

По данным отраслевой организации ADP Research 
Institute, число рабочих мест в частном секторе США 
выросло в марте на 191 тыс., тогда как рынок в среднем 
ожидал увеличения на 195 тыс. Несмотря на то, что мар-
товские данные оказались немного слабее прогноза, 
оптимизм поддерживает тот факт, что оценка за фев-
раль была пересмотрена с существенным 
повышением  — со 139 тыс. до 178 тыс.

В пятницу министерство труда США обнародует 
ежемесячный доклад о занятости и уровне безработицы. 
Консенсус-прогноз предполагает рост количества занятых 
на 200 тыс. и снижение безработицы с 6,7% до 6,6%.

«Ожидания в отношении официальных данных о за-
нятости высоки после сильного отчета ADP. Доллар по-
купают практически во всех парах», — отметил вице-
президент подразделения валютных операций Mizuho 
Bank Ltd. в Нью-Йорке Кодзи Ивата. 

Между тем в четверг будет обнародован индекс деловой 
активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing. 
Значение индикатора, рассчитываемого Институтом управ-
ления поставками (ISM), предположительно, поднялось в 
марте до 53,4 пункта с февральских 51,6 пункта, что рав-
нозначно усилению темпов роста деловой активности. 

Заседание ЕЦБ и пресс-конференция его председате-
ля Марио Драги, как обычно, будут в центре внимания. 

«Евро обычно волатилен в ходе заседаний ЕЦБ, особен-
но во время пресс-конференции председателя Драги. Меня 
не удивит решение ЕЦБ принять меры с учетом слабой ин-
фляции в еврозоне», — заявил К.Ивата из Mizuho Bank. 

Эксперты не ожидают пересмотра процентных ставок, 
но рассчитывают на смягчение некоторых формулиро-
вок и, возможно, сигналы о дополнительных мерах, 
способных предотвратить дефляционные тенденции.

Согласно предварительным оценкам, инфляция в ев-
розоне замедлилась в марте до 0,5% в годовом 
выражении с 0,7% месяцем ранее.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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