
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
25.11.2014	 	м.	Київ		 №	1576

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України від 16.01.2015  

за № 55/26500 

Про затвердження Змін до 
Положення про клірингову 
діяльність

Відповідно	 до	 статті	 3	 та	 пункту	 13	 статті	 8	 Закону	
України	«Про	державне	регулювання	ринку	цінних	папе-
рів	в	Україні»,	статей	19	1	–	19	7,	статті	27	Закону	України	
«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»,	з	метою	удоско-
налення	 вимог	 до	 здійснення	 клірингової	 діяльності	 за	
договорами	щодо	цінних	паперів

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.	Затвердити	Зміни	до	Положення	про	клірингову	ді-
яльність,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	26	березня	2013	
року	№	429,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	Укра-
їни	05	квітня	2013	року	за	№	562/23094,	що	додаються.
2.	Департаменту	регулювання	депозитарної	та	клірин-

гової	діяльності	(І.	Курочкіна)	забезпечити	подання	цього	

рішення	на	державну	реєстрацію	до	Міністерства	юсти-
ції	України.
3.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	(А.	Заїка)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішен-
ня	на	офіційному	веб-сайті	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комі-
сії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	О.	Тарасенка.
Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	
25	листопада	2014	року	№	1576
Зареєстроване	в	Міністерстві	
юстиції	України	від	16.01.2015	за	
№55/26500

Зміни до Положення про клірингову діяльність
1.	У	розділі	І:

1)	у	пункті	2:
абзац	другий	після	слів	«їх	клієнтів»	доповнити	слова-

ми	«і	за	договорами	учасників	клірингу	–	торговців	цінни-
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ми	паперами,	укладеними	поза	фондовою	біржею,	з	осо-
бами,	 які	 не	 є	 професійними	 учасниками	 фондового	
ринку,	–	їх	контрагентів	(далі	–	контрагенти)»;
абзац	четвертий	викласти	в	такій	редакції:
«кліринговий	субрахунок	–	субрахунок,	який	є	складо-

вою	клірингового	рахунку	учасника	клірингу	та	ведеться	
в	системі	обліку	особи,	що	здійснює	кліринг,	відповідно	
до	її	внутрішніх	документів	для	клієнта	(клієнтів)	та/або	
контрагента	(контрагентів)	учасника	клірингу	для	обліку	
цією	особою	при	здійсненні	клірингу	зобов’язань	та/або	
прав	цього	клієнта	(клієнтів)	і	контрагента	(контрагентів)	
учасника	 клірингу	 з	 поставки	 та/або	 отримання	 цінних	
паперів	 (інших	 фінансових	 інструментів)	 та/або	 ко-
штів;»;
в	абзаці	шостому	слова	«та	в	інтересах	його	клієнтів»	

замінити	 словами	 «та/або	 в	 інтересах	 його	 клієнтів	 та	
контрагентів»;
2)	доповнити	розділ	новим	пунктом	такого	змісту:
«17.	Документи	(їх	копії),	які	відповідно	до	цього	По-

ложення	подаються	особі,	що	здійснює	кліринг,	та	мають	
бути	засвідчені	печаткою	(печатками),	потребують	такого	
засвідчення	у	разі	наявності	відповідної(их)	печатки	(пе-
чаток).».
2.	У	розділі	ІІ:
1)	у	пункті	4	слова	«кліринговий	рахунок	(рахунки)»	за-

мінити	словами	«клірингові	рахунки	та	клірингові	субра-
хунки	(за	необхідності)»;
2)	у	пункті	5	абзац	сьомий	замінити	чотирма	новими	

абзацами	такого	змісту:
«оригінал	 або	 належним	чином	 завірену	 копію	доку-

мента	(у	тому	числі	документа,	створеного	особою,	яка	
має	намір	стати	учасником	клірингу,	та	підписаного	осо-
бою,	що	відповідно	до	установчих	документів	має	право	
діяти	від	імені	цієї	особи	без	довіреності,	або	її	уповно-
важеною	особою	та	засвідченого	печаткою	особи	(за	на-
явності),	 яка	 має	 намір	 стати	 учасником	 клірингу),	 що	
містить	інформацію	щодо:
депозитарної	установи,	в	якій	відкрито	рахунок	у	цін-

них	паперах	особи,	яка	має	намір	стати	учасником	клі-
рингу	 (повне	 або	 скорочене	 найменування	 та	 код	 за	
ЄДРПОУ,	депозитарний	код	рахунку	у	цінних	паперах	де-
позитарної	 установи	 у	 Центральному	 депозитарії	 або	
Національному	банку	України	(щодо	цінних	паперів,	об-
лік	 яких	 відповідно	 до	 компетенції,	 встановленої	 Зако-
ном	України	«Про	депозитарну	систему	України»,	веде	
Національний	банк	України)	(далі	–	депозитарій)),	та	де-
позитарного	 коду	 рахунку	 у	 цінних	 паперах	 особи,	 яка	
має	намір	стати	учасником	клірингу,	у	цій	депозитарній	
установі;
або	депозитарного	коду	рахунку	у	цінних	паперах	осо-

би,	яка	має	намір	стати	учасником	клірингу,	у	депозита-
рії,	якщо	цією	особою	є	емітент;	
або	 депозитарного	 коду	 рахунку	 у	 цінних	 паперах	

депозитарію-кореспондента,	який	має	намір	стати	учас-
ником	клірингу,	відкритого	в	депозитарії.».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	восьмий	–	тринадцятий	вважа-

ти	відповідно	абзацами	одинадцятим	–	шістнадцятим;
3)	у	пункті	7:
абзаци	перший	та	другий	викласти	в	такій	редакції:	
«7.	 Особа,	 що	 здійснює	 кліринг,	 яка	 взяла	 на	 облік	

учасника	 клірингу,	 може	 здійснювати	 колективний	 або	

відокремлений	облік	клієнтів	і	контрагентів	учасника	клі-
рингу.	У	випадку	колективного	обліку	клієнтів	і	контраген-
тів	 учасника	 клірингу	 кліринговий	 субрахунок	 ведеться	
для	загального	обліку	зобов'язань	та/або	прав	клієнтів	і	
контрагентів	 учасника	 клірингу	 з	 поставки	 та/або	 отри-
мання	 цінних	 паперів	 (інших	 фінансових	 інструментів)	
та/або	коштів.	Колективний	облік	повинен	здійснюватись	
особою,	що	здійснює	кліринг	(крім	Центрального	депози-
тарію),	 таким	 чином,	 щоб	 забезпечити	 можливість	 на-
дання	 Центральному	 депозитарію	 або	 Національному	
банку	 України	 інформації	 за	 результатами	 клірингу	
зобов’язань	за	правочинами	щодо	цінних	паперів	у	роз-
різі	 клієнтів	Центрального	 депозитарію	 або	Національ-
ного	банку	України	та	їх	депонентів	щодо	здійснення	пе-
реказу	цінних	паперів,	прав	на	цінні	папери.	Особа,	що	
здійснює	 кліринг,	 веде	 виключно	 відокремлений	 облік	
клієнтів	учасника	клірингу	–	емітентів.
У	випадку	відокремленого	обліку	клієнтів	і	контраген-

тів	учасника	клірингу	особа,	що	здійснює	кліринг,	може	
взяти	на	облік	 клієнтів	 і	 контрагентів	учасника	 клірингу	
на	підставі	інформації,	наданої	учасником	клірингу,	яка,	
зокрема,	повинна	містити:»;
абзац	восьмий	викласти	в	такій	редакції:
«реквізити	депозитарної	установи	або	реквізити	депо-

зитарію,	в	якій	(якому)	відкрито	рахунок	у	цінних	паперах	
клієнта	учасника	клірингу,	та	депозитарного	коду	рахунку	
у	цінних	паперах	клієнта	учасника	клірингу	у	депозита-
рії.»;
абзац	дев’ятий	після	слова	«клієнтів»	доповнити	сло-

вами	«і	контрагентів»;	
4)	у	пункті	8:
абзац	перший	після	слова	«клієнтів»	доповнити	сло-

вами	«і	контрагентів»;
абзац	п’ятий	після	слова	«клієнтів»	доповнити	слова-

ми	«та/або	контрагентів».
3.	Абзац	перший	пункту	3	розділу	ІІІ	після	слова	«клі-

єнтів»	доповнити	словами	«	і	контрагентів».
4.	У	розділі	ІV:
1)	доповнити	розділ	після	пункту	2	новими	пунктами	3,	

4	такого	змісту:
«3.	Підставою	для	відмови	особі,	що	здійснює	кліринг,	

у	допуску	до	клірингу	зобов’язань	за	договорами	щодо	
цінних	 паперів,	 укладеними	 поза	 фондовою	 біржею,	 є	
наявність	 на	 момент	 допуску	 обмежень	 на	 здійснення	
операцій	з	цінними	паперами,	що	є	предметом	договору,	
накладених	судовим	рішенням,	рішенням	Комісії,	розпо-
рядженням	або	постановою	уповноваженої	особи	Комі-
сії,	прийнятими	відповідно	до	встановлених	законодав-
ством	повноважень,	інформація	про	які	надана	особі,	що	
здійснює	 кліринг,	 у	 встановленому	 законодавством	 по-
рядку.
4.	Для	забезпечення	встановлення	в	системі	депози-

тарного	обліку	обмежень	на	здійснення	операцій	з	цінни-
ми	паперами	власника,	заблокованими	для	забезпечен-
ня	 виконання	 зобов’язань	 за	 укладеними	 на	 фондовій	
біржі	чи	поза	фондовою	біржею	правочинами	щодо	цін-
них	паперів	 з	дотриманням	принципу	«поставка	цінних	
паперів	проти	оплати»,	на	підставі	рішення	суду,	яке	на-
брало	законної	сили,	або	уповноваженого	законом	дер-
жавного	 органу	 чи	 його	 посадової	 особи,	 за	 наявності	
рішення	суду	щодо	визнання	прав	власності	на	цінні	па-
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пери	за	іншою	особою	та/або	обмежень	на	проведення	
операцій	з	цінними	паперами	в	інших	випадках,	встанов-
лених	 законодавством,	 особа,	що	 здійснює	 кліринг,	 за-
безпечує	розблокування	цінних	паперів,	щодо	яких	прий-
нято	вищевказане	рішення	або	 існує	обмеження,	 після	
отримання	у	порядку,	встановленому	документом,	яким	
регламентується	взаємодія	між	Центральним	депозита-
рієм	та	особою,	що	здійснює	кліринг,	відповідної	інфор-
мації	від	Центрального	депозитарію	протягом	робочого	
дня	її	отримання,	але	не	раніше	завершення	усіх	розра-
хунків	за	договорами	щодо	цінних	паперів.
Центральний	 депозитарій	 надає	 особі,	 що	 здійснює	

кліринг,	одержану	від	депозитарної	установи	(у	разі	одер-
жання)	 інформацію	щодо	отримання	нею	рішення	суду	
або	уповноваженого	законом	державного	органу	чи	його	
посадової	особи	про	встановлення	обмеження	стосовно	
цінних	паперів	конкретного	власника	та/або	інформацію	
про	необхідність	обмеження	проведення	операцій	з	цін-
ними	 паперами	 певного	 власника	 в	 інших	 випадках,	
встановлених	законодавством,	які	стосуються	цінних	па-
перів	 цього	 власника,	 заблокованих	 для	 забезпечення	
виконання	зобов’язань	за	укладеними	на	фондовій	біржі	
чи	поза	фондовою	біржею	правочинами	щодо	цінних	па-
перів	з	дотриманням	принципу	«поставка	цінних	паперів	
проти	оплати»,	протягом	робочого	дня	її	отримання.».
У	зв’язку	з	цим	пункти	3	–	5	вважати	відповідно	пункта-

ми	5	–	7;
2)	пункт	5	викласти	в	такій	редакції:
«5.	Зобов’язання	за	договорами	щодо	цінних	паперів,	

стороною	яких	є	центральний	контрагент,	допускаються	
до	клірингу	з	моменту	виникнення	таких	зобов’язань.
За	договорами	щодо	цінних	паперів,	у	яких	централь-

ний	контрагент	не	є	стороною,	особа,	що	здійснює	клі-
ринг,	може	відповідно	до	закону	набувати	взаємні	права	
та	обов’язки	сторін	таких	договорів	та	виконувати	функ-
ції	центрального	контрагента	у	порядку,	встановленому	
її	внутрішніми	документами.».
5.	У	розділі	V:
1)	абзац	другий	пункту	6	після	слів	«його	клієнтів»	до-

повнити	словами	«і	контрагентів»;
2)	доповнити	розділ	новими	пунктами	такого	змісту:
«7.	 Клірингове	 забезпечення	може	 бути	 індивідуаль-

ним	та/або	 колективним,	про	що	має	бути	 зазначено	у	
відповідному	договорі.
Індивідуальним	 кліринговим	 забезпеченням	 є	 спосіб	

забезпечення	виконання	зобов'язань	учасника	клірингу,	
відповідно	до	якого	задоволення	вимог	здійснюється	за	
рахунок	його	майна,	право	розпорядження	яким	переда-
но	цим	учасником	клірингу	особі,	що	здійснює	кліринг,	та	
є	предметом	його	індивідуального	клірингового	забезпе-
чення.
Колективним	кліринговим	забезпеченням	є	спосіб	за-

безпечення	виконання	зобов'язань	будь-якого	з	учасни-
ків	клірингу	та/або	центрального	контрагента,	відповідно	
до	якого	задоволення	вимог	здійснюється	за	рахунок	пе-
реданого	ними	майна	для	колективного	клірингового	за-
безпечення.	
Предметом	 клірингового	 забезпечення	 можуть	 бути	

активи,	передбачені	частиною	другою	статті	194	Закону	
України	«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»	 (далі	–	
кошти	та/або	цінні	папери).	Цінні	папери,	які	є	предметом	

клірингового	забезпечення,	мають	бути	включені	до	бір-
жових	реєстрів	фондових	бірж.	Перелік	активів,	що	мо-
жуть	бути	предметом	клірингового	забезпечення,	визна-
чаються	 внутрішніми	 документами	 особи,	що	 здійснює	
кліринг.
8.	Задоволення	вимог,	що	забезпечені	індивідуальним/

колективним	кліринговим	забезпеченням,	у	разі	невико-
нання	 або	 неналежного	 виконання	 учасником	 клірингу	
своїх	зобов'язань	здійснюється	особою,	що	здійснює	клі-
ринг,	шляхом:
передачі	цінних	паперів	та/або	коштів,	які	є	предметом	

клірингового	 забезпечення,	 кредитору	 в	 рахунок	 вико-
нання	вказаних	зобов'язань	за	вартістю	або	в	сумі,	що	
визначені	відповідно	до	внутрішніх	документів	особи,	що	
здійснює	кліринг;
продажу	цінних	паперів,	які	є	предметом	клірингового	

забезпечення,	та	переказу	отриманих	коштів	кредитору	
в	сумі,	що	визначена	відповідно	до	внутрішніх	докумен-
тів	особи,	що	здійснює	кліринг;
придбання	за	рахунок	коштів,	які	є	предметом	клірин-

гового	 забезпечення,	цінних	паперів	у	 кількості,	що	ви-
значена	відповідно	до	внутрішніх	документів	особи,	що	
здійснює	 кліринг,	 та	 забезпечення	 переказу	 кредитору	
зазначених	цінних	паперів	в	порядку,	визначеному	зако-
нодавством.
9.	Цінні	папери	та/або	кошти,	що	складають	індивіду-

альне	клірингове	забезпечення,	належать	учасникам	клі-
рингу	та/або	його	клієнтам	і	контрагентам.	Цінні	папери,	
що	використовуються	особою,	що	здійснює	кліринг,	для	
індивідуального	 клірингового	 забезпечення,	можуть	об-
ліковуватися	на	рахунках	обраних	власниками	цих	цін-
них	паперів	депозитарних	установ	у	Центральному	де-
позитарії	із	зазначенням	відповідного	режиму	обтяження	
цих	цінних	паперів	зобов'язаннями,	а	права	на	такі	цінні	
папери	–	на	рахунках	у	цінних	паперах	їх	власників	в	об-
раних	ними	депозитарних	установах	із	зазначенням	від-
повідного	 режиму	 обтяження	 цих	 цінних	 паперів	
зобов'язаннями.
Колективне	клірингове	забезпечення	формується	осо-

бою,	що	здійснює	 кліринг,	 за	рахунок	внесків	 учасників	
клірингу	шляхом	передання	вказаних	внесків	особі,	що	
здійснює	кліринг,	для	формування	гарантійного	фонду.	
10.	На	майно,	що	є	предметом	клірингового	забезпе-

чення,	не	може	бути	звернуто	стягнення	за	боргами	осо-
би,	що	здійснює	кліринг.
11.	Особа,	що	 здійснює	 кліринг,	 самостійно	 приймає	

рішення	щодо	фондової	біржі	для	продажу	цінних	папе-
рів,	 які	 є	 предметом	 клірингового	 забезпечення,	 умов	
продажу,	контрагентів	за	договорами	тощо.
12.	Учасником	гарантійного	фонду	є	учасник	клірингу,	

який	здійснив	внесок	до	гарантійного	фонду.
Учасники	 гарантійного	 фонду	 несуть	 ризик	 збитків,	

пов'язаний	із	зміною	ринкової	вартості	майна,	що	скла-
дає	гарантійний	фонд.
13.	 Внесення	 майна	 та/або	 коштів	 до	 гарантійного	

фонду	здійснюється	на	підставі	договору	про	надання	
клірингових	 послуг,	 укладеного	 між	 особою,	що	 здій-
снює	кліринг,	та	учасником	клірингу,	або	відповідного	
додаткового	договору	до	нього.	Підставою	для	повного	
повернення	учаснику	клірингу	його	внеску	до	гарантій-
ного	фонду	 є	 припинення	 договору	 про	 надання	 клі-
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рингових	послуг,	укладеного	з	таким	учасником	клірин-
гу.	 Договором	 про	 надання	 клірингових	 послуг	 або	
відповідним	додатковим	договором	до	нього	може	пе-
редбачатися	часткове	повернення	внеску	до	гарантій-
ного	фонду.	
14.	Особа,	що	здійснює	кліринг,	самостійно	та	від	сво-

го	імені	реалізує	всі	права	за	цінними	паперами,	які	вне-
сені	до	гарантійного	фонду.
Доходи,	отримані	за	цінними	паперами,	які	склада-

ють	 гарантійний	фонд,	 долучаються	 до	 майна	 та	 ко-
штів,	що	складають	гарантійний	фонд,	та	можуть	бути	
пропорційно	розподілені	між	учасниками	гарантійного	
фонду	як	додаткові	внески	або	можуть	виплачуватись	
учасникам	гарантійного	фонду	у	порядку	та	на	умовах,	
визначених	договором	про	надання	клірингових	послуг	
та	 внутрішніми	 документами	 особи,	що	 здійснює	 клі-
ринг.».

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності    І. Курочкіна 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014	 	м.	Київ		 №	1714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції  
13 січня 2015 року за № 23/26468

Про внесення змін до По-
рядку реєстрації випуску 
акцій при зміні розміру ста-
тутного капіталу акціонер-
ного товариства (щодо за-
побігання негативному 
впливу на стабільність 
банківської системи) 

Відповідно	 до	 пунктів	 1,	 3	 частини	 другої	 статті	 7,	
пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	державне	регу-
лювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	частини	сьо-
мої	 статті	 32	Закону	України	 «Про	банки	 і	 банківську	
діяльність»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1.	Внести	до	Порядку	реєстрації	випуску	акцій	при	змі-
ні	розміру	статутного	капіталу	акціонерного	товариства,	
затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 31	 липня	 2012	 року	
№		1073,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
23		серпня	2012	року	за	№	1431/21743	(зі	змінами),	такі	
зміни:
1)	підпункт	«а»	пункту	8	розділу	І	після	слів	«робо-

чих	днів»	доповнити	словами	«або	в	день	отримання	
відповідних	 документів	 (для	 банків	 у	 разі	 запрова-
дження	 Національним	 банком	 України	 спрощеної	
процедури	 реєстрації	 випуску	 акцій	 відповідно	 до	
статті	 32	Закону	України	«Про	банки	 і	 банківську	ді-
яльність»);»;

2)	главу	4	розділу	ІІ	доповнити	новим	пунктом	2	такого	
змісту:
«2.	У	разі	запровадження	Національним	банком	Укра-

їни	спрощеної	процедури	реєстрації	випуску	акцій	від-
повідно	до	статті	32	Закону	України	«Про	банки	і	банків-
ську	 діяльність»	 для	 реєстрації	 випуску	 акцій	 при	
збільшенні	статутного	капіталу	шляхом	підвищення	но-
мінальної	вартості	акцій	банк	не	пізніше	15	календар-
них	 днів	 з	 дня	 державної	 реєстрації	 змін	 до	 статуту,	
пов’язаних	зі	збільшенням	статутного	капіталу,	в	орга-
нах	державної	реєстрації	подає	до	реєструвального	ор-
гану	такі	документи:
1)	заяву	про	реєстрацію	випуску	акцій	при	збільшенні	

статутного	 капіталу	 шляхом	 підвищення	 номінальної	
вартості	акцій,	 складену	згідно	з	додатком	14	до	цього	
Порядку;
2)	 рішення	 загальних	 зборів	 акціонерів	 товариства	

про:
збільшення	 статутного	 капіталу	 товариства	 шляхом	

підвищення	номінальної	вартості	акцій;
випуск	акцій	нової	номінальної	вартості;
внесення	 змін	 до	 статуту	 товариства,	 пов’язаних	 зі	

збільшенням	 статутного	 капіталу	 шляхом	 підвищення	
номінальної	вартості	акцій,
оформлені	відповідно	до	пункту	13	розділу	I	цього	

Порядку,	або	їх	копії,	засвідчені	у	нотаріальному	по-
рядку.
Рішення	про	випуск	акцій	нової	номінальної	вартості	

має	містити	відомості	згідно	з	додатком	15	до	цього	По-
рядку;
3)	нотаріально	засвідчену	копію	зареєстрованих	в	ор-

ганах	державної	реєстрації	змін	до	статуту	товариства,	
пов’язаних	 зі	 зміною	 розміру	 статутного	 капіталу,	 у	 ви-
гляді	окремого	додатка	або	нотаріально	 засвідчену	 ко-
пію	статуту	в	новій	редакції;
4)	оригінали	свідоцтв	про	реєстрацію	попередніх	ви-

пусків	акцій;
5)	копію	платіжного	документа,	який	підтверджує	спла-

ту	державного	мита	відповідно	до	Декрету	Кабінету	Міні-
стрів	України	від	21	січня	1993	року	№	7-93	«Про	дер-
жавне	мито»,	засвідчену	підписом	керівника	і	печаткою	
товариства.».
2.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	 фінансів	 (А.	 Папаіка)	 забезпечити	 подання	
цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Міністерства	
юстиції	України.
3.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	(А.Заїка)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішення	
на	офіційному	сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	 	 Збаражська)	 забезпечити	 опублікування	 цього	 рі-
шення	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	А.	Амеліна.

Голова Комісії  Д. Тевелєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

	23.12.2014		 м.	Київ		 №	1778	

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 січня 2015 року за № 64/26509

Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов прова-
дження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку (ринку цінних папе-
рів) – діяльності з органі-
зації торгівлі на фондово-
му ринку

Відповідно	до	статей	3,	4,	частини	першої	та	пунктів	9,	
17,	377	частини	другої	статті	7,	пунктів	2	–	4,	13,	20,	33	
статті	 8	 Закону	 України	 «Про	 державне	 регулювання	
ринку	 цінних	 паперів	 в	 Україні»,	 Закону	 України	 від	
15		квітня	2014	року	№	1206-VII	«Про	внесення	змін	до	
деяких	законодавчих	актів	України	щодо	спрощення	по-
рядку	відкриття	бізнесу»	

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

ВИРІШИЛА:
1.	 Затвердити	 Зміни	 до	 Ліцензійних	 умов	 прова-

дження	 професійної	 діяльності	 на	 фондовому	 ринку	
(ринку	цінних	паперів)	–	діяльності	з	організації	торгів-
лі	на	фондовому	ринку,	затверджених	рішенням	Наці-
ональної	 комісії	 з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
від	14	травня	2013	року	№	818,	зареєстрованих	у	Мі-
ністерстві	 юстиції	 України	 01	 червня	 2013	 року	 за	
№		856/23388,	що	додаються.
2.	 Департаменту	 регулювання	 діяльності	 торговців	

цінними	паперами	та	фондових	бірж	(Устенко	І.І.)	забез-
печити:	
подання	 цього	 рішення	 на	 здійснення	 експертизи	 на	

відповідність	Конвенції	про	захист	прав	людини	 і	осно-
воположних	свобод	до	Секретаріату	Урядового	уповно-
важеного	у	справах	Європейського	суду	з	прав	людини	
Міністерства	юстиції	України;	
подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-

ністерства	юстиції	України.
3.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	 (Заїка	 А.Л.)	 забезпечити	 оприлюднення	 цього	 рі-
шення	на	офіційному	сайті	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(Збаражська	О.Є.)	 забезпечити	опублікування	цього	рі-
шення	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.	
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	О.Тарасенка.

Голова Комісії  Д.Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку
23	грудня	2014	року	№	1778			

Зареєстровано	
в	Міністерстві	юстиції	України	
19	січня	2015	року	за	№	64/26509

Зміни	до	Ліцензійних	умов	провадження	 
професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	
цінних	паперів)		–	діяльності	з	організації	торгівлі	на	

фондовому	ринку
1.	У	пункті	1	розділу	І:
доповнити	пункт	після	слів	«Про	адміністративні	послу-

ги»	словами	«Про	торгово-промислові	палати	в	Україні»;
доповнити	пункт	новим	абзацом	такого	змісту:
«Термін	«форс-мажорні	обставини»	вживається	у	зна-

ченні,	 визначеному	 Законом	 України	 «Про	 торгово-
промислові	палати	в	Україні.».
2.	У	розділі	ІІ:
1)	в	абзаці	першому	пункту	8	слова	«За	наявності	в	

ліцензіата	особи,	яка	займає	посаду	головного	бухгалте-
ра»	замінити	словами	«Особа,	яка	займає	посаду	голов-
ного	бухгалтера,	або	особа,	на	яку	покладено	ведення	
бухгалтерського	обліку	ліцензіата»;
2)	у	пункті	14	слова	«за	умови	отримання	в	установле-

ному	Комісією	порядку	Свідоцтва	про»	замінити	слова-
ми	«з	дати».
3.	У	розділі	ІІІ:
1)	у	пункті	9:
абзаци	перший,	другий	замінити	новим	абзацом	тако-

го	змісту:
«9.	Ліцензіат,	 з	 дати	 виникнення	 змін	 у	 процесі	 здій-

снення	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	–	ді-
яльності	 з	 організації	 торгівлі	 зобов'язаний	 протягом	
двадцяти	робочих	днів	подати	до	Комісії	(із	зазначенням	
департаменту	регулювання	діяльності	торговців	цінними	
паперами	та	фондових	бірж)	відповідне	повідомлення	в	
письмовій	формі	та	документи,	які	підтверджують	зазна-
чені	зміни:».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	третій	–	двадцятий	вважати	від-

повідно	абзацами	другим	–	дев’ятнадцятим;
у	підпункті	1	слово	«зареєстровану»	замінити	словом	

«зареєстрованого»;	
підпункт	5	викласти	в	такій	редакції:
«5)	 відомості	щодо	 структурних	 підрозділів	 заявника	

(ліцензіата),	працівники	яких	безпосередньо	здійснюють	
окремі	види	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	
(ринку	цінних	паперів),	що	додаються	до	заяви	про	ви-
дачу	ліцензії;»;
у	 підпункті	 8	 слова	 «з	 доданням	 відомостей	 щодо	

структурних	підрозділів	заявника	(ліцензіата),	працівни-
ки	яких	безпосередньо	здійснюють	окремі	види	профе-
сійної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	цінних	па-
перів),	 що	 додаються	 до	 заяви	 про	 видачу	 ліцензії»	
виключити;
підпункти	11,	12	викласти	в	такій	редакції:
«11)	у	разі	призначення	особи,	яка	займає	посаду	го-

ловного	 бухгалтера,	 подається	 копія	 кваліфікаційного	
посвідчення	 фахівця	 з	 питань	 бухгалтерського	 обліку	
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІДоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
Центральним	 територіальним	департаментом	Націо-

нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 у	
зв’язку	з	забезпеченням	існування	іменних	цінних	папе-
рів	у	бездокументарній	формі	здійснено	заміну	свідоцтва	
про	реєстрацію	випуску	акцій	ВАТ «КоРоСТИШІВСЬКЕ 
ХЛІБоПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВо»	(12505,	Жито-
мирська	 обл.,	 Коростишівський	 р-н,	 м.	 Коростишів,	
вул.		Р.	Люксембург,	97,	код	за	ЄДРПОУ:	00953958).	За-
гальна	сума	випуску	акцій	–	170	375,00	грн,	номінальна	
вартість	 акцій	 -	 0,25	 грн,	 кількість	 простих	 іменних	 ак-
цій	 	–	681	500	штук.	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	
акцій	у	бездокументарній	формі	існування	№	160/06/1/98,	
дата	 реєстрації	 -	 09	 вересня	 1998	 року,	 дата	 видачі	 -	
04		лютого	2015	року.
Згідно	 з	 розпорядженням	 уповноваженої	 особи	

НКЦПФР,	 на	 підставі	 рішення	 НКЦПФР	 від	 24.10.13	
№	 	 2484,	 пункту	 5	 Розділу	 І	 Порядку	 заміни	 свідоцтва	

(свідоцтв)	 про	 реєстрацію	 випуску	 (випусків)	 емісійних	
цінних	паперів	у	зв’язку	зі	зміною	найменування	емітента	
та/або	забезпеченням	існування	іменних	цінних	паперів	
у	бездокументарній	формі,	затвердженого	рішенням	На-
ціональної	 комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку	
від	23	квітня	2013	року	№	736,	відповідно	до	наданих	до-
кументів	видано	свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	про-
стих	іменних	акцій	ВАТ	«Коростишівське	хлібоприймаль-
не	 підприємство»	 (місцезнаходження:	 12505,	
Житомирська	обл.,	Коростишівський	р-н,	м.	Коростишів,	
вул.	 Р.	 Люксембург,	 97,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 00953958)	 у	
зв’язку	з	забезпеченням	існування	іменних	цінних	папе-
рів	 у	 бездокументарній	 формі	 –	 розпорядження 
№  14-цД-ЗС від 4 лютого 2015 року.

НКцПфР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Національ-

професійних	учасників	фондового	ринку,	засвідчена	під-
писом	керівника	та	печаткою	ліцензіата	(за	наявності).
У	разі	відсутності	посади	головного	бухгалтера	ліцен-

зіатом	подається	довідка	у	довільній	формі	щодо	особи,	
на	яку	покладено	ведення	бухгалтерського	обліку	 (крім	
власника	заявника	та	керівника	заявника),	 із	 зазначен-
ням	прізвища,	імені,	по	батькові	та	стажу	трудової	діяль-
ності	на	посаді	бухгалтера	(для	фізичної	особи)	або	най-
менування,	 ідентифікаційного	 коду	 юридичної	 особи	 і	
прізвища,	імені,	по	батькові	керівника	та	особи,	яка	без-
посередньо	здійснює	ведення	бухгалтерського	обліку	за-
явника	(для	юридичної	особи,	на	яку	покладено	ведення	
бухгалтерського	обліку	ліцензіата),	з	доданням	копії	ква-
ліфікаційного	 посвідчення	фахівця	 з	 питань	 бухгалтер-
ського	 обліку	 професійних	 учасників	 фондового	 ринку	
щодо	такої	особи,	засвідчені	підписом	керівника	та	пе-
чаткою	ліцензіата	(за	наявності).
Якщо	особа,	яка	займає	посаду	головного	бухгалтера,	

або	 особа,	 на	 яку	 покладено	 ведення	 бухгалтерського	
обліку	ліцензіата,	на	дату	прийняття	на	роботу	або	укла-
дання	договору	про	надання	послуг	не	має	кваліфікацій-
ного	посвідчення	фахівця	з	питань	бухгалтерського	об-
ліку	професійних	учасників	фондового	ринку,	така	особа	
повинна	у	тримісячний	строк	з	дати	прийняття	на	роботу	
або	укладання	відповідного	договору	пройти	підвищення	
кваліфікації,	отримати	таке	посвідчення	та	подати	його	в	
той	самий	строк;
12)	 у	 разі	 зміни	 особи	 (осіб),	 яка	 (які)	 здійснює(ють)	

повноваження	 одноосібного	 виконавчого	 органу	 (або	
осіб,	що	призначені	 головою	 та	 членами	 колегіального	
виконавчого	органу),	керівника	служби	внутрішнього	ау-
диту	(контролю)	(керівника	структурного	підрозділу	або	
окремої	посадової	особи)	та	головного	бухгалтера	ліцен-
зіата	 подається	 анкета	 щодо	 ділової	 репутації	 органів	
управління	 юридичної	 особи,	 головного	 бухгалтера	 та	
керівника	служби	внутрішнього	аудиту,	яка	додається	до	
заяви	про	видачу	ліцензії.

Зазначена	анкета	подається	у	разі	призначення	нових	
осіб,	які	виконують	такі	обов’язки;»;
у	підпункті	14	слова	та	цифру	«та	таблиці	6»	виклю-

чити;
2)	у	пункті	10	абзаци	перший,	другий	замінити	трьома	

новими	абзацами	такого	змісту:
«10.	 Ліцензіат	 зобов’язаний	 повідомити	 Комісію	 про	

зміни	 у	 графіку	 роботи.	 Відповідне	 повідомлення	 здій-
снюється	ліцензіатом	до	впровадження	змін	або	не	пізні-
ше	наступного	робочого	дня	після	їх	впровадження.
Ліцензіат	 повинен	 повідомити	 Комісію	 протягом	

п’ятнадцяти	робочих	днів	з	дати	виникнення	таких	обста-
вин:
настання	 або	 закінчення	форс-мажорних	 обставин	 з	

наданням	письмових	пояснень	щодо	таких	обставин	та	
копій	документів,	які	підтверджують	настання	або	закін-
чення	зазначених	обставин	(у	разі	їх	наявності);».
У	зв’язку	з	цим	абзаци	третій	–	п’ятий	вважати	відпо-

відно	абзацами	четвертим	–	шостим;	
3)	у	пункті	11	слово	«квітня»	замінити	словом	«травня»;
4)	в	абзаці	першому	пункту	12	слово	«лютого»	заміни-

ти	словом	«квітня»;
5)	у	пункті	16	слова	та	цифри	«відповідним	рішенням	

Комісії,	погодженим	постановою	Кабінету	Міністрів	Укра-
їни	від	26	жовтня	2011	року	№	1097	«Деякі	питання	на-
дання	Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	 ринку	 платних	 адміністративних	 послуг»	 замінити	
словом	«законодавством»;
6)	доповнити	пункт	32	новим	абзацом	такого	змісту:
«У	разі	настання	форс-мажорних	обставин	строк	на-

дання	 інформації,	 передбаченої	 цим	 розділом,	 продо-
вжується	Комісією	до	дати	отримання	документів	щодо	
закінчення	таких	обставин.».
4.	Текст	Ліцензійних	умов	після	слів	«печаткою	ліцен-

зіата»,	 «печаткою	фондової	 біржі»	 доповнити	 словами	
«(за	наявності)».

Заступник директора департаменту  І.Барамія
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
24.10.2013	р.	№	2484,	на	підставі	підпункту	1)	пункту	4	
глави	 1	 розділу	 ІV	Положення	 про	 порядок	 здійснення	
емісії	 облігацій	 підприємств,	 облігацій	 міжнародних	фі-
нансових	організацій	та	їх	обігу,	затвердженого	рішенням	
Національної	Комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку	від	27.12.2013	р.	№	2998	(із	змінами	та	доповнення-
ми),	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
28.01.2014	р.	за	№	171/24948	та	відповідно	до	докумен-
тів,	 отриманих	 від	 Публічного	 акціонерного	 товариства	
«ВТБ	БАНК»,	01004,	м.	Київ,	бульвар	Тараса	Шевченка/
вулиця	Пушкінська,	буд.	8/26,	код	за	ЄДРПОУ:	14359319,	
на	скасування	реєстрації	випуску	облігацій	у	зв’язку	з	по-
гашенням	облігацій	(серія	Е),	скасовано	реєстрацію	ви-
пуску	облігацій	 (серія	Е)	Публічного акціонерного то-
вариства «ВТБ БАНК».Свідоцтво	 про	 реєстрацію	
випуску	облігацій	(серія	Е)	Публічного	акціонерного	това-
риства	«ВТБ	БАНК»	від	14	лютого	2011	року	№	33/2/11,	
видане	Державною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку,	дата	видачі	 свідоцтва	23	червня	2011	року,	
анульовано	– розпорядження № 12-Кф-С–о від 4 лю-
того 2015 року.

*    *    *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Національ-
ної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	

24.10.2013	р.	№	2484,	на	підставі	підпункту	1)	пункту	4	
глави	 1	 розділу	 ІV	Положення	 про	 порядок	 здійснення	
емісії	 облігацій	 підприємств,	 облігацій	 міжнародних	фі-
нансових	організацій	та	їх	обігу,	затвердженого	рішенням	
Національної	Комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	рин-
ку	від	27.12.2013	р.	№	2998	(із	змінами	та	доповнення-
ми),	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
28.01.2014	р.	за	№	171/24948	та	відповідно	до	докумен-
тів,	 отриманих	 від	 Публічного	 акціонерного	 товариства	
«ВТБ	БАНК»,	01004,	м.	Київ,	бульвар	Тараса	Шевченка/
вулиця	Пушкінська,	буд.	8/26,	код	за	ЄДРПОУ:	14359319,	
на	скасування	реєстрації	випуску	облігацій	у	зв’язку	з	по-
гашенням	облігацій	(серія	D),	скасовано	реєстрацію	ви-
пуску	облігацій	 (серія	D)	Публічного акціонерного то-
вариства «ВТБ БАНК».	 Свідоцтво	 про	 реєстрацію	
випуску	облігацій	 (серія	D)	Публічного	акціонерного	то-
вариства	«ВТБ	БАНК»	від	14	лютого	2011	року	№	32/2/11,	
видане	Державною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку,	дата	видачі	свідоцтва	-	15	червня	2011	року,	
анульовано	–	розпорядження № 13-Кф-С–о від 4 лю-
того 2015 року.

04.02.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

ПоВІДоМЛЕННЯ ПРо СКЛИКАННЯ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБоРІВ АКцІоНЕРІВ 

ПРАТ «УКРАГРоТЕХНІКА»
Наглядова	 Рада	 ПрАт	 «Украгротехніка»	 (надалі-	 Товариство,	 код	

ЄДРПОУ	30782457,	адреса	місцезнаходження	04128,	м.	Київ,	вул.	Цен-
тральна,	36)	повідомляє	про	скликання	річних	загальних	зборів	акціо-
нерів,	які	відбудуться	10 березня 2014 року об 11.00 год.	за	адресою:	
м.  Київ, вул. центральна, 36, приміщення 10.

Порядок денний:
1.	Про	обрання	голови	та	секретаря	зборів.
2.	Про	обрання	лічильної	комісії.
3.	Про	затвердження	регламенту	зборів	та	порядку	голосування	на	

зборах.
4.	 Звіт	 Директора	 про	 результати	 діяльності	 Товариства	 за	

2014		рік.
5.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	за	підсумками	2014	року.
6.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	за	підсумками	2014	року.
7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
8.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	Товариства	за	2014	рік	

та	за	попередні	роки.
9.	Про	бізнес-	план	Товариства	на	2015	рік.
10.Про	продаж	основних	засобів.
Дата	складання	реєстру	(переліку)	акціонерів,	які	мають	право	на	

участь	у	річних	загальних	зборах:	03.03.2015	р.	Порядок	ознайомлен-
ня	 акціонерів	 з	 матеріалами	 та	 документами	щодо	 питань	 порядку	
денного	зборів:	з	матеріалами	та	проектами	документів	можна	озна-
йомитись	в	день	проведення	зборів	за	місцем	проведення	зборів,	а	
також	в	період	з	09.02.2015	р.	по	09.03.2015	р.	у	робочі	дні	з	10-00	по	
17-00	за	адресою	04128,	м.	Київ,	вул.	Центральна,	36,	приміщення	10,	
звернувшись	із	заявою	складеною	у	довільній	формі.	Особа	відпові-
дальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	–	Даниленко	Мико-
ла	Панасович.

Для	участі	в	зборах	необхідно	мати:	документ,	що	посвідчує	особу	
акціонера	або	довірену	особу	(паспорт);	довіреність	на	право	участі	в	
зборах	для	повноважених	представників	акціонерів,	оформлену	відпо-
відно	 до	 чинного	 законодавства	 України.	 Телефон	 для	 довідок:	
(044)		490-38-97.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«УКРПАНГРУП», 

код	 ЄДРПОУ	 34530278,	 що	 знаходиться	 за	 адресою:	 01032,	
м.	Київ,	бул.	Тараса	Шевченка,	буд.	33,	поверх	13,	надалі	—	Товари-
ство,	повідомляє	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	ак-
ціонерів	 Товариства	 (надалі	—	Збори),	 які	 відбудуться	10 березня 
2015 року	за	адресою	(місце	проведення	Зборів):	м. Київ, бульвар 
Шевченка, будинок 33, поверх 13 (кімната для переговорів),	 у	
зв’язку	з	тим,	що	цього	вимагають	інтереси	Товариства.

Початок Зборів о 10.00.	Реєстрація	учасників	Зборів	буде	прово-
дитися	з	09.00	до	10.00	у	день	та	за	місцем	проведення	зборів.	

Для	реєстрації	учасників	Зборів	необхідно	мати:
-	для	акціонерів	—	паспорт;
-	 для	 представників	 акціонерів	—	 довіреність	 на	 право	 участі	 у	

зборах,	оформлену	згідно	вимог	чинного	законодавства	України,	і	до-
кумент,	що	посвідчує	особу.

Порядок денний:
1. Про	обрання	Лічильної	комісії.	
2. Про	обрання	Голови	та	Секретаря	Зборів.
3. Про	зміну	виконавчого	органу	Товариства.
4. Про	значні	та	інші	правочини.

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Зборах,	склада-
ється	станом	на	24	годину	за	три	робочі	дні	до	дня	проведення	цих	
Зборів,	у	порядку,	встановленому	чинним	законодавством	України.

З	 документами	 щодо	 порядку	 денного	 можна	 ознайомитися	 в	
будь-який	день	 протягом	робочого	 тижня	 (з	 9.00	до	18.00)	 до	дати	
проведення	Зборів,	за	адресою:	01032,	м.	Київ,	бульвар	Тараса	Шев-
ченка,	будинок	33,	поверх	13	(кімната	для	переговорів).	Відповідаль-
ною	особою	за	ознайомлення	з	документами	щодо	порядку	денного	
є	генеральний	директор	Товариства.	

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефо-
ном (044) 569-67-07 (08). 

Генеральний директор  В.Д. Білощицький
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ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ	
БАНК	«КАПІТАЛ»,	(далі	–	Банк,	Емітент,	Товариство)	повідомляємо	Вас,	що	
позачерговими	загальними	зборами	Товариства	22	грудня	2014	року	прий-
няте	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	Товариства	шляхом	при-
ватного	розміщення	2	214	000	штук	додаткових	простих	 іменних	акцій	 іс-
нуючої	 номінальної	 вартості	 10,95	 грн.	 за	 рахунок	 додаткових	 внесків	 в	
грошовій	формі.

Повідомляємо	Вам	наступні	відомості:
Повне та скорочене найменування: ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВА-

РИСТВО	 «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ	 БАНК	 «КАПІТАЛ»;	 ПАТ	 «АКБ	
«КАПIТАЛ».

код за ЄДРПоУ: 13486837.
Місцезнаходження (згідно до діючого Статуту): Україна,	 83001,	

м.		Донецьк,	вул.	Артема,	буд.	63.	В	зв’язку	з	бойовими	діями	на	Донбасі	
прийняте	рішення	про	тимчасову	зміну	місцезнаходження	Банку	за	адре-
сою:	04053,	м.	Київ,	вул.	Обсерваторна,	буд.	10.	

Засоби зв’язку: телефон	(044)	272-13-98;	факс	(044)	272-13-98;	елек-
тронна	пошта	poly@bank-capital.com

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про розмі-
щення акцій: 194	078	895,00	грн.

Товариством	розміщено	17	724	100	штук	акцій	номінальною	вартістю	
10,95	грн.	кожна,	в	тому	числі:	прості	іменні	акції	-	17	680	100	штук;	приві-
лейовані	іменні	акції	одного	класу	-	44	000	штук.

Загальна кількість та номінальна вартість акцій розміщуваних ак-
цій:

2	214	000	шт.	 (два	мільйона	двісті	 чотирнадцять	тисяч	штук)	простих	
іменних	акцій	загальною	номінальною	вартістю	24	243	300,00	грн.	(Двад-
цять	чотири	мільйона	двісті	сорок	три	тисячі	триста	гривень	00	копійок).

Не	здійснюється	розміщення	привілейованих	акцій.
фома існування акцій: бездокументарна.	
Номінальна вартість однієї розміщуваної акції: 10,95	 грн.	 (Десять	

гривень	00	копійок).
Ринкова вартість акцій: 7,73	грн.	(Сім	гривень	73	копійки).	Визначена	

суб’єктом	оціночної	діяльності	ДЕРЖАВНИМ	ПІДПРИЄМСТВОМ	«УКРАЇН-
СЬКИЙ	 ДЕРЖАВНИЙ	 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ	 І	 ПРОЕКТНИЙ	 ІНСТИТУТ	
ПРОМИСЛОВИХ	 ТЕХНОЛОГІЙ»,	 код	 за	 ЄДРПОУ	 13697008;	 дата	 оцінки	
04.12.2014р.	 Затверджена	 рішенням	 Спостережної	 Ради	 Товариства	
04.12.2014р.

ціна розміщення акцій: 10,95	 грн.	 (Десять	 гривень	00	копійок),	що	є	
вище	за	ринкову	вартість	акції	та	дорівнює	номінальній	вартості	акції.

Приватне	розміщення	акцій	банку	здійснюється	шляхом	їх	безпосеред-
ньої	пропозиції:

-	акціонерам	Банку,	що	є	акціонерами	станом	на	дату	прийняття	рішен-
ня	про	збільшення	статутного	капіталу	шляхом	приватного	розміщення	ак-
цій,	тобто	станом	на	22.12.2014р.,	та	

-	ТОВ	«УКРДОНЦЕНТР-2013»,	ідентифікаційний	код	38586099.
Приватне	розміщення	акцій	проводиться	з	наданням	акціонерам	–	влас-

никам	простих	акцій	переважного	права	на	придбання	акцій,	що	додатково	
розміщуються,	передбаченого	статтею	27	Закону	України	«Про	акціонерні	
товариства».	

Переважним	правом	акціонера	-	власника	простих	акцій	є	право	акціо-
нера	придбавати	розміщувані	товариством	прості	акції	пропорційно	частці	
належних	йому	простих	акцій	у	загальній	кількості	простих	акцій.

Усі	акціонери	–	власники	простих	акцій	мають	рівне	переважне	право	на	
придбання	простих	акцій,	що	передбачені	до	розміщення,	у	кількості,	про-
порційній	 частці	 належних	 акціонеру	 простих	 акцій	 у	 загальній	 кількості	
простих	акцій	станом	на	22.12.2014р.

Надання	акціонерами	–	власниками	простих	акцій	Банку	письмових	під-
тверджень	про	відмову	від	використання	свого	переважного	права	умова-
ми	розміщення	не	передбачено.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання 
яких акціонер має переважне право; опис строку та порядку реалі-
зації акціонерами переважного права на придбання акцій додатко-
вої емісії: 

Дата	початку	реалізації	переважного	права	-	20	лютого	2015	року.
Дата	закінчення	реалізації	переважного	права	-	16	березня	2015	року.
Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій: 
З	метою	реалізації	переважного	права,	акціонер	повинен	подати	Това-

риству	письмову	заяву	про	придбання	акцій.
Строк,	протягом	якого	акціонером	подається	заява	-	з	20	лютого	2015	

року	по	16	березня	2015	р.	включно.	
Заява	надається	акціонером	(його	представником)	протягом	зазначено-

го	періоду,	у	робочі	дні,	з	10.00	годин	до	16.00	годин.
У	заяві	акціонером	зазначається	відповідна	кількість	акцій,	на	які	акціо-

нер	бажає	реалізувати	переважне	право.	Кількість	акцій,	що	зазначається	
в	заяві	не	може	бути	більше	ніж	кількість	акцій,	пропорційна	частці	належ-
них	 акціонеру	 акцій	 в	 загальній	 кількості	 акцій	 Товариства	 станом	 на	
22.12.2014р.	

Пропорційна	кількість	акцій	обчислюється	як	кількість	акцій,	пропорцій-
на	 частці	 акціонера	 в	 загальній	 кількості	 простих	 акцій	 станом	 на	
22.12.2014р.,	прорахована	від	загальної	кількості	простих	акцій,	запропо-
нованих	до	розміщення.

Пропорційна	кількість	акцій,	яку	може	придбати	акціонер	під	час	реалі-
зації	ним	свого	переважного	права,	розраховується	за	формулою:

К =  В * 2 214 000 , де:
17 680 100

К (штук) - кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під 
час реалізації ним свого переважного права;

В (штук) - кількість простих акцій, що належить акціонеру станом на 
22.12.2014р.;

2 214 000 (штук) - загальна кількість простих акцій, запропонованих 
до розміщення;

17 680 100 (штук) - загальна кількість простих акцій у статутному 
капіталі Товариства станом на 22.12.2014р.

Якщо	за	результатами	обчислення	кількість	акцій,	яку	бажає	придбати	
акціонер	під	час	реалізації	ним	свого	переважного	права,	не	є	цілим	чис-
лом,	розрахована	кількість	акцій	округляється	до	цілого	числа	в	бік	змен-
шення.

Акціонером	може	бути	подана	заява	на	придбання	меншої	кількості	ак-
цій,	ніж	та,	яку	він	може	придбати	під	час	реалізації	свого	переважного	пра-
ва,	але	не	більш	ніж	пропорційна	частці	акціонера	в	статутному	капіталі	
Товариства	станом	на	22.12.2014р.

Заява	 складається	 на	 ім’я	 уповноваженої	 особи	 Емітента	 -	 Голови	
Правління	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ»	Фомичової	Валерії	Владиславівни	у	до-
вільній	формі,	але	з	обов’язковим	зазначенням	кількості	акцій,	що	бажає	
придбати	акціонер	та	наступної	інформації	про	акціонера:

-	для	юридичних	осіб:	повне	найменування,	ідентифікаційний	код,	міс-
цезнаходження;

-	для	фізичних	осіб:	прізвище,	ім'я	та	по	батькові,	паспортні	дані,	іденти-
фікаційний	номер	платника	податків,	дата	народження,	місце	проживання.

Заява	 від	фізичної	 особи	 підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	
представником	фізичної	 особи.	 Заява	 від	юридичної	 особи	 підписується	
керівником	 або	 уповноваженою	 ним	 особою	 та	 засвідчується	 печаткою	
юридичної	особи.

У	разі	подання	заяви	представником	акціонера,	до	заяви	обов'язково	
додаються	оригінали	(або	засвідчені	у	відповідності	до	вимог	законодав-
ства	 України	 копії)	 документів,	 що	 підтверджують	 повноваження	 такого	
представника	відповідно	до	чинного	законодавства.

Всі	 заяви	 надаються	 до	 ПАТ	 «АКБ	 «КАПІТАЛ»	 за	 адресою:	 Україна,	
04053,	м.	Київ,	вул.	Обсерваторна,	буд.	10,	або	надсилаються	акціонерами	
за	вищевказаною	адресою.

Заяви,	надані	або	отримані	не	в	межах	встановленого	строку,	не	роз-
глядаються.

Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вар-
тості акцій, що придбаваються:

Згідно	із	поданою	(надісланою)	акціонером	заявою	на	придбання	акцій	
при	 реалізації	 переважного	 права,	 акціонер	 зобов'язаний	 перерахувати	
кош	ти	на	рахунок	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ»	в	сумі,	що	дорівнює	вартості	акцій,	
що	ним	придбаваються	відповідно	до	встановленої	ціни	розміщення	акцій.

Вартість	акцій	виражається	у	гривнях.
Акції	оплачуються	виключно	грошовими	коштами	у	національній	валюті	

України	(гривні).	Здійснення	оплати	за	акції	грошовими	коштами	в	інозем-
ній	валюті	та	іншими	матеріальними	цінностями	не	передбачено.	

Кошти	 можуть	 перераховуватись	юридичними	 особами	 та	фізичними	
особами	лише	 з	 власних	 поточних	 рахунків	 у	 безготівковій	формі	 та/або	
вноситись	фізичними	особами	в	готівковій	формі.

З	метою	проведення	оплати	акцій	під	час	реалізації	переважного	права	
акціонери	 зобов'язані	 внести	 (перерахувати)	 кошти	 на	 рахунок	
500439800100	в	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ»,	МФО	334828,	одержувач	ПАТ	«АКБ	
«КАПІТАЛ»,	 ідентифікаційний	 код	 13486837,	 з	 призначенням	 платежу	
«оплата	за	прості	іменні	акції,	що	розміщуються	згідно	протоколу	загальних	
зборів	акціонерів	№	2	від	22.12.2014р.	Без	ПДВ».

Кошти	вносяться	(перераховуються)	у	розмірі	100%	вартості	акцій,	які	
бажає	придбати	акціонер.	

Кошти,	що	направляються	акціонером	на	придбання	акцій	на	підставі	
поданої	заяви,	повинні	бути	сплачені	та	зараховані	на	зазначений	рахунок	
Банку	протягом	періоду	від	дати	подання	заяви	до	16.00	години	16	березня	
2015	року.

Фактом	 оплати	 за	 акції	 вважається	 лише	 зарахування	 100%	 вартості	
акцій,	заявлених	до	придбання,	в	межах	зазначеного	періоду	на	вищенаве-
дений	рахунок	Банку.

Акціонери,	оплата	від	яких	на	рахунок	Банку	надійшла	з	будь-яких	при-
чин	з	порушенням	умов	та	термінів	оплати,	не	вважаються	такими,	що	при-
дбали	 акції.	 В	 цьому	 разі	 таким	 акціонерам	 не	 видається	 письмове	
зобов'язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій.	

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій
Шановні акціонери ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» !
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У	випадку	порушення	акціонером,	що	бажає	придбати	акції	під	час	реа-
лізації	переважного	права,	термінів	та	умов	оплати	за	акції,	Банк	має	право	
реалізувати	дані	акції	 іншим	учасникам	розміщення	під	час	другого	етапу	
укладання	договорів	з	першими	власниками.	

Кількість	акцій,	нереалізованих	протягом	періоду	реалізації	акціонерами	
свого	переважного	права	обчислюється	з	урахуванням	неоплачених	акцій.

Строк та порядок видачі товариством письмових зобов’язань про 
продаж відповідної кількості акцій: 

На	підставі	 отриманих	 від	 акціонерів	 письмових	 заяв	 про	 придбання	
акцій	та	перерахованих	коштів	у	розмірі	100%	вартості	акцій,	що	ним	при-
дбаваються	відповідно	до	встановленої	ціни	розміщення	акцій,	Банк	ви-
дає	 акціонеру	 письмове	 зобов'язання	 про	 продаж	 відповідної	 кількості	
акцій.

Письмове	зобов'язання	про	продаж	акціонеру	відповідної	кількості	про-
стих	іменних	акцій	додаткового	випуску	оформлюється	Банком	в	день	за-
рахування	на	вищенаведений	рахунок	Банку	100%	вартості	заявлених	акці-
онером	 до	 придбання	 акцій	 (в	 разі	 відповідності	 зарахування	 умовам	
розміщення	та	здійснення	зарахування	в	межах	строку	реалізації	переваж-
ного	права).

Письмове	 зобов'язання	 видається	 акціонеру	 (його	 представнику)	 в	
ПАТ		«АКБ	«КАПІТАЛ»	за	адресою:	Україна,	04053,	м.	Київ,	вул.	Обсерва-
торна,	буд.	10,	уповноваженою	особою	Емітента	за	особистим	зверненням	
акціонера	(його	представника)	у	період	з	дати	зарахування	коштів	на	раху-
нок	Товариства	до	16	березня	2015	року	включно.	

Порядок розміщення акцій та їх оплати:
Після	реалізації	переважного	права	акціонерів	на	придбання	акцій	від-

бувається	укладення	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	приватно-
го	розміщення	акцій,	яке	здійснюється	у	два	етапи:

Перший	етап,	під	час	якого	 з	акціонерами,	які	 реалізували	своє	пере-
важне	право,	укладаються	договори	купівлі-продажу	акцій,	щодо	яких	акці-
онером	була	надана	(надіслана)	заява	на	придбання	та	перераховані	відпо-
відні	кошти.

Другий	етап,	під	час	якого	здійснюється	укладення	договорів	з	першими	
власниками	у	процесі	приватного	розміщення	акцій,	щодо	яких	не	укладено	
договори	на	першому	етапі,	серед	осіб,	які	відповідно	до	рішення	про	роз-
міщення	акцій	є	учасниками	такого	розміщення.

На	другому	етапі	реалізуються	акції,	які	не	реалізовані,	не	оплачені	під	
час	реалізації	переважного	права,	або	оплачені	з	порушенням	умов	реалі-
зації	переважного	права,	та	щодо	яких	не	укладено	договори	на	першому	
етапі.

Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення 
договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій:

Початок	першого	етапу	-	з	10.00	год.	17	березня	2015	року.
Закінчення	першого	етапу	-	16.00	год.	23	березня	2015	року.
Початок	другого	етапу	-	з	10.00	год.	24	березня	2015	року.
Закінчення	другого	етапу	-	16.00	год.	26	березня	2015	року.
Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першо-

му етапі укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реа-
лізації переважного права була подана заява про придбання та пе-
рераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення ак-
цій:

У	разі	відповідності	поданої	(надісланої)	під	час	реалізації	переваж-
ного	права	заяви	про	придбання	акцій,	наявності	інших	документів	(до-
кументів,	що	підтверджують	повноваження	представника	тощо)	стосов-
но	акціонера,	а	також	перерахування	коштів	в	оплату	за	акції	в	повному	
обсязі,	у	визначений	строк	реалізації	переважного	права,	між	акціоне-
ром	та	Банком	(в	особі	Голови	Правління	Банку)	в	період	проведення	
першого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками	 у	 процесі	
приватного	розміщення	акцій	укладається	договір	купівлі	-	продажу	ак-
цій.	

Такий	 договір	 купівлі-продажу	 акцій	 підписуються	 Головою	 Правління	
Банку	та	акціонером	(його	представником);	в	день	його	укладання	(підпи-
сання)	надається	особисто	акціонеру	(його	представнику).	

У	 разі	 відмови	акціонера	 з	 будь-яких	 причин	від	 укладення	договору	
купівлі-продажу	акцій	на	першому	етапі	 укладання	договорів	 з	першими	
власниками	(акцій,	на	придбання	яких	акціонером	було	подано	заяву	під	
час	реалізації	переважного	права	та	перераховано	відповідні	кошти),	Банк	
повертає	 сплачені	 протягом	 реалізації	 переважного	 права	 акціонером	
кош	ти	 впродовж	 30	 календарних	 днів	 з	 дати	 закінчення	 першого	 етапу	
укладення	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	приватного	розмі-
щення	акцій,	а	акції	вважаються	нереалізованими	та	підлягають	реалізації	
на	другому	етапі.

Вважається,	 що	 акціонер	 відмовився	 від	 укладення	 договору	 купівлі-
продажу	 акцій,	 якщо	 в	 період	 проведення	 першого	 етапу	 (з	 10.00	 годин	
17		березня	2015	року	до	16.00	годин	23	березня	2015	року)	він	не	звернув-
ся	до	Банку	та	не	уклав	договір	про	придбання	акцій.

Уповноважена	особа	-	Голова	Правління	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ»	В.В.	Фо-
мичова	

ПАТ «ПоЛТАВА-БАНК» 
повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	

які	відбудуться	18 березня 2015 р. о 15.00 за	адресою:	м. Полтава, 
вул.  П. Комуни, 40-а, зал засідань.

Реєстрація	учасників	за	місцем	проведення	зборів	18	березня	2015	
року	з	14.00	до	14.55.	

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах	-	12	березня	2015	року.	

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів.
2.	Звіт	правління	про	виконання	основних	напрямів	діяльності	Бан-

ку	у	2014	р.	та	їх	визначення	на	2015	р.	Прийняття	рішення	за	наслід-
ками	розгляду	звіту.

3.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради	
Банку.

4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	ревізійної	комі-
сії	Банку.

5.	Затвердження	результатів	діяльності	Банку	у	2014	р.	та	заходів	
за	результатами	розгляду	висновків	аудиторської	фірми.

6.	Розподіл	прибутку	за	2014	р.	та	визначення	частини	прибутку,	що	
направляється	на	збільшення	статутного	капіталу.

7.	Розподіл	нерозподіленого	прибутку	за	2013	р.	та	визначення	час-
тини	прибутку,	що	направляється	на	збільшення	статутного	капіталу.

8.	Збільшення	статутного	капіталу	Банку	шляхом	підвищення	номі-
нальної	вартості	акцій	за	рахунок	спрямування	до	статутного	капіталу	
частини	прибутку.

9.	Випуск	акцій	нової	номінальної	вартості.
10.	 Внесення	 змін	 до	 Статуту	 Банку,	 в	 тому	 числі	 пов’язаних	 зі	

збільшенням	статутного	капіталу,	шляхом	викладення	його	у	новій	ре-
дакції.

11.	Внесення	змін	до	Положення	про	наглядову	раду.
12.	Внесення	змін	до	Положення	про	правління.
13.	Припинення	повноважень	наглядової	ради.
14.	Обрання	наглядової	ради.
15.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	до-

говорів	(контрактів)	з	членами	наглядової	ради.	Встановлення	розміру	
їх	винагороди.

основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «Полтава-банк» (тис. грн.)

 Найменування показника
 Період

 звітний 
2014р.

попередній 
2013р.

Усього	активів 1329402 1377952
Основні	засоби 140716 140443
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 53464 52482
Сумарна	дебіторська	заборгованість 9009 5071
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 141973 250153
Нерозподілений	прибуток 28636 0
Власний	капітал 297602 262319
Статутний	капітал 70500 70500
Довгострокові	зобов’язання 602969 607787
Поточні	зобов’язання 428831 507846
Чистий	прибуток	(збиток) 34300 30149
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 704750000 704750000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

823 884

Ознайомитися	з	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	за-
гальних	зборів	акціонерів	можна	у	робочі	дні	за	адресою:	м.	Полтава,	
вул.	П.	Комуни,	40-а,	щоденно	з	8.30	до	16.00,	обідня	перерва	з	13.00	
до	14.00.	

Відповідальна	 особа	 –	 Гофман	 В.В.	 Довідки	 за	 телефоном	
(05322)		27957.

Для	участі	у	чергових	загальних	зборах	акціонерів	акціонеру,	або	
його	представнику,	при	собі	необхідно	мати:	документ,	що	посвідчує	
особу	(паспорт);	доручення	на	право	участі	у	чергових	загальних	збо-
рах	(для	представників	юридичних	і	фізичних	осіб). 

Наглядова рада.
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До УВАГИ АКцІоНЕРІВ
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 

«РЕЗоНАНС»!
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «РЕЗоНАНС»	 (далі	 Товари-

ство),	ідентифікаційний	код	в	Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб	
та	фізичних	осіб-підприємців	19095026,	місцезнаходження	якого:	50069,	міс-
то	Кривий	Ріг,	вулиця	Меркулова,	будинок	13-А,	додатково	до	повідомлення	
про	 проведення	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦІО-
НЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «РЕЗОНАНС»,	 які	 відбудуться	 20 лютого 2015 
року	(повідомлення	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів	Това-
риства	опубліковано	в	бюлетені	«Відомості	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку»	№	8	від	14.01.2015		р.),	оприлюднює	основні	по-
казники	фінансово-господарської	діяльності	ПрАТ		«РЕЗОНАНС».

основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«РЕЗоНАНС» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 2013

Усього	активів 25874 25221
Основні	засоби 1520 2237
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 17542 16336
Сумарна	дебіторська	заборгованість 1820 5312
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1560 1098
Нерозподілений	прибуток 2523 12909
Власний	капітал 23291 21691
Статутний	капітал 100 100
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 2583 3530
Чистий	прибуток	(збиток) 2060 12187
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1000 1000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 73 91

Вірно:
Голова Правління 
ПрАТ «РЕЗоНАНС»  Волинський Г.П. 

ПоВІДоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	 ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕР-

НЕ ТоВАРИСТВо 
«БІЛоцЕРКІВСЬКИй 
АВТоБУСНИй ПАРК»

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

05538721

3.	Місцезнаходження	емітента	 09109,	Київська	область,	м.	Біла	
Церква,	вул.	Сухоярська,	б.18

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

0456365412

5.	Електронна	поштова	адреса	емітента	 EASmikovskiy@vestacorp.com.ua 
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації	

www.bc-avtopark.org.ua

7.	Вид	особливої	інформації	відповід-
ного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	цього	
Положення	

Рішення	про	зміну	складу	
посадових	осіб	емітента

ІІ. Текст повідомлення
03 лютого 2015 року наказом №08-к ПАТ «Білоцерківський авто-

бусний парк» прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб 
емітента: 

-	звільнено	з	посади	головного	бухгалтера	Недоступ	Оксану	Петрівну,	
паспорт	серії	НВ	№	347986,	виданий	Нетішинським	МВ	УМВС	України	в	
Хмельницькій	області	21.06.2005	року,	 за	власним	бажанням.	Посадова	
особа	перебувала	на	посаді	з	20.05.2013	року.	Непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має,	частки	у	статутному	капіталі	Това-
риства	не	має.

Замість	звільненої	особи	тимчасово	нікого	не	призначено.
ІІІ. Підпис

1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	

Директор	  _________ 
М.П.	(підпис)

														Акопджанян	Р.Д.								04.02.2014
(ініціали	та	прізвище	керівника)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «ДЖИ 
ПІ Ай-ІНВЕСТ» (надалі	-	Товариство) (код	за	ЄДРПОУ	32490684)
Місцезнаходження	Товариства:	Україна,	01054,	місто	Київ,	вул.	Олеся	

Гончара,	буд.	57-Б.
Місце	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів:	Україна, 01054, 

місто Київ, вул. олеся Гончара, буд. 57-Б,  IV-й поверх, к. 401.  
Дата	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів:	11.03.2015 р.
Час	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів:	з 11 год. 00 хв. по 

11 год. 55 хв.
Час	початку	реєстрації	акціонерів:	10	год.	30	хв.
Час	закінчення	реєстрації	акціонерів:	10	год.	45	хв.
Для	реєстрації	учасникам	річних	загальних	зборів	треба	мати:	акціоне-

рам	–	паспорт,	представникам	–	паспорт	та	довіреність	на	право	участі	у	
річних	загальних	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	діючого	законо-
давства.	

Акціонери,	до	дати	проведення	річних	загальних	зборів,	щодня	з	9-00	до	
15-00	 мають	можливість	 ознайомитися	 с	 документами,	 необхідними	 для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	за	місцезнаходженням	Товари-
ства:	Україна,	01054,	місто	Київ,	вул.	Олеся	Гончара,	буд.	57-Б,	IV-й	поверх,	
к.	401,	а	в	день	проведення	річних	загальних	зборів	–	також	у	місці	їх	про-
ведення.	Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	доку-
ментами	–	Голова	правління	Коломейчук	Євген	Володимирович.	Перелік	
акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	загальних	зборах	акціонерів,	
складається	станом	на	24:00	годину	04.03.2015	р.	у	порядку,	встановлено-
му	законодавством	про	депозитарну	систему	України.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
1.	Обрання	робочих	органів	річних	загальних	зборів	акціонерів,	затвер-

дження	 регламенту	 роботи	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	 Товари-
ства.

2.	Звіт	Правління	про	фінансово-господарську	діяльність	Товариства	
за	2014	рік	та	визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	
2015	рік.	

3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства.	
4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звітів	Наглядової	ради	

та	Правління.
5.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	і	збитків	Товариства.	За-

твердження	термінів,	порядку	і	розміру	виплати	дивідендів	за	2014	рік.
6.	Про	відкликання	Голови	правління.
7.	Про	обрання	Голови	правління.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ДЖИ ПІ Ай-ІНВЕСТ» (тис. грн.)

Найменування показника
Період*

Звітний 
2014р.

Попере-
дній 2013р.

Усього	активів		 465297 8315
Основні	засоби		 - -
Довгострокові	фінансові	інвестиції		 5779 5779
Запаси	 - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість		 - 2501
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 - 7
Нерозподілений	прибуток	 39459 -19
Власний	капітал	 47739 8261
Статутний	капітал	 8280 8280
Довгострокові	зобов'язання	 - -
Поточні	зобов'язання	 417531 54
Чистий	прибуток	(збиток)	 39478 -22
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 - 82500
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 2 3

*Дані	за	2013	р.	та	2014	р.	наведені	відповідно	до	МСФЗ.
 Наглядова рада ПАТ «ДЖИ ПІ Ай-ІНВЕСТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНою ВІДПоВІДАЛЬНІСТю 

«КоМфоРТ СЕРВІС ГРУП»
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДоМоСТІ

Повне найменування емітента: Товариство	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«КОМФОРТ	СЕРВІС	ГРУП»

Код за ЄДРПоУ: 35697106
Місцезнаходження: 65039,	Одеська	область,	м.	Одеса,	

проспект	Гагаріна,	12-А,
Міжміський код, телефон та факс: (048)	719-86-20
Електронна поштова адреса: ksg@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації: 

http://ksg.emitent.od.ua

Вид особливої інформації: Відомості	про	зміну	складу	
посадових	осіб	емітента

ІІ. Текст повідомлення
1.	Згідно	Наказу	Товариства	№	07-К	від	03.02.2015р.	звільнено	з	по-

сади	 головного	бухгалтера	ТОВ	«КОМФОРТ	СЕРВІС	ГРУП»	Шоман	На-
талію	Михайлівну	 (згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	
відсутня)	з	03.02.2015р.	Звільнено	за	згодою	сторін.	Часткою	у	Статутно-
му	капіталі	Емітента	не	володіє.	Перебувала	на	посаді	6	років.	Непогаше-
ної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	

2.	Згідно	Наказу	Товариства	№	08-К	від	04.02.2015р.,	з	04.02.2015	р.	при-
значено	головного	бухгалтера	ТОВ	«КОМФОРТ	СЕРВІС	ГРУП»	Кефер	Тетя-
ну	Олександрівну	(згода	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	від-
сутня).	Часткою	у	Статутному	капіталі	Емітента	не	володіє.	Призначено	на	
посаду	безстроково	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
не	має.	Протягом	своєї	діяльності	обіймав	посади:	менеджер,	начальник	від-
ділу	постачання,	директор	товариства	з	обмеженою	відповідальністю.	

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

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

Директор	
ТОВ	«КОМФОРТ	СЕРВІС	ГРУП»		 Єргієв	Р.І.

М.П.
04.02.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕР-

НЕ ТоВАРИСТВо «РАВА-РУСЬКИй МАСЛоЗА-
ВоД»

Дата прийняття рішення: 03.02.2015
Назва повідомлення:	Відомості	про	припинення	емітента	шляхом	

злиття,	приєднання,	поділу,	перетворення	або	банкрутства	за	рішен-
ням	вищого	органу	емітента	або	суду

Ідентифікаційний код за ЄДРПоУ емітента: 00446434 
Місцезнаходження емітента:	80300,	м.	Жовква,	вул.	Лесі	Україн-

ки,	40
Міжміський код, телефон емітента:	(03252)61-423
Зміст інформації: 
03.02.2015	року	загальними	зборами	акціонерів	ПАТ	«Рава-Руський	

маслозавод»	(надалі	 -	ПАТ)	було	прийняте	рiшення	про	припинення	
діяльності	 ПАТ	шляхом	 реорганізації	 через	 перетворення	 у	 Товари-
ство	з	обмеженою	відповідальністю	«Жовквамолоко»	(надалі	-	Право-
наступник).	Рiшення	було	прийняте	по	причині	необхідності	спрощен-
ня	дiяльностi	товариства	з	метою	мінімізації	витрат	ПАТ,	пов'язаних	з	
обслуговуванням	такої	організаційно-правової	форми,	як	акціонерне	
товариство.	За	дане	рішення	голосували	акціонери	та	їх	представни-
ки:	«за»	-	280871	голос	(100	%	від	загальної	кількості	голосів,	що	прий-
мали	участь	у	зборах);	«проти»	-	0	голосів.

Повне	найменування	юридичної	особи	правонаступника	-	Товари-
ство	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 «Жовквамолоко».	 Місцезнахо-
дження	 Правонаступника:	 Львівська	 область,	 м.	 Жовква,	 вул	 Лесі	
Українки,	 буд.	 40.	 Розмiр	 статутного	 капiталу	 Правонаступника	
вiдповiдає	розмiру	статутного	капiталу	ПАТ	і	становить	300	000	(трис-
та	тисяч)	гривень	75	коп.

Обмін	акцій	ПАТ	на	частки	у	статутному	капіталі	Правонаступника	
здійснюється	 у	 два	 етапи.	 Перший	 етап	 -	 обмін	 акцій	 на	 письмові	
зобов'язання	ПАТ	про	видачу	відповідної	кількості	часток	у	статутному	
капіталі	Правонаступника.

Всі	акціонери	ПАТ	,	що	не	продали	свої	акції,	зможуть	обміняти	їх	
на	письмові	зобов'язання	ПАТ	про	видачу	відповідної	кількості	часток	
в	 статутному	 капіталі	 Правонаступника,	 за	 адресою:	 Львівська	 об-
ласть,	м.	Жовква,	вул	Лесі	Українки,буд.	40.	Для	отримання	письмових	
зобов'язань	акціонери	товариства	повинні	надати:	

1)	Письмову	Заяву	-	до	Комісії	з	припинення	Товариства	у	довільній	
формі,	з	обов'язковим	зазначенням	прізвища,	ім`я	та	по-батькові,	пас-
портних	даних,	місця	проживання	(прописка,	реєстрація),	індивідуаль-
ного	податкового	номеру	-	для	фізичних	осіб.	Заява	від	фізичної	особи	
підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	 представником	фізичної	
особи.	У	разі	подання	заяви	представником	акціонера,	до	заяви	до-
даються	 документи,	 що	 підтверджують	 повноваження	 такого	 пред-
ставника,	відповідно	до	чинного	законодавства;	

2)	Виписку	про	стан	рахунку	у	цінних	паперах;	
3)	Документ,	який	посвідчує	особу	(для	фізичних	осіб);	
4)	Копію	реєстраційного	номеру	облікової	картки	платника	податків	

-	 для	фізичних	 осіб.	Акціонерами	подаються	 письмові	 заяви	 на	 ім'я	
Голови	комісії	з	припинення	за	адресою:	Львівська	область,	м.	Жовк-
ва,	вул	Лесі	Українки,	буд.	40.

Заява	складається	у	довільній	формі.	Заява	подається	у	робочі	дні	з	
10	год.	00	хв.	до	13	год.	00	хв.	в	межах	першого	етапу	обміну	акцій	ПАТ	на	
письмові	зобов'язання	у	статутному	капіталі	Правонаступника.

Місце	обміну	акцій	на	письмові	зобов'язання	про	видачу	відповід-
ної	кількості	часток	у	статутному	капіталі	Правонаступника:	Львівська	
область,	м.	Жовква,	вул	Лесі	Українки,	буд.	40.	Строк	обміну	акцій	на	
письмові	зобов'язання	з	04.02.2015	року	до	моменту	проведення	уста-
новчих	зборів	Правонаступника.

Другий	етап	-	обмін	письмових	зобов'язань	на	частки	у	статутному	
капіталі	Правонаступника	,	який	розпочинається	з	дня	державної	реє-
страції	Правонаступника.	

Термін	отримання	часток	у	статутному	капіталі	Правонаступника	в	
обмін	на	письмові	зобов'язання	не	обмежується.	Обмін	акцій	на	част-
ки	у	статутному	капіталі	Правонаступника	здійснюється	таким	чином,	
щоб	розмір	статутного	капіталу	Правонаступника	дорівнював	розміру	
статутного	капіталу	ПАТ	до	перетворення,	а	саме:	300	000	(триста	ти-
сяч)	 гривень	75	 коп.	Розмір	 частки	 (у	 відсотках	 та	 гривнях)	 кожного	
учасника	у	статутному	капіталі	ПАТ	дорівнює	розміру	його	частки	 (у	
відсотках	 та	 гривнях)	 у	 статутному	 капіталі	 Правонаступника.	 Акції	
ПАТ	конвертуються	в	частки	товариства	-	Правонаступника	та	розпо-
діляються	серед	його	учасників.	Не	підлягають	конвертації	акції	ПАТ,	
що	бере	участь	у	перетворенні,	власниками	яких	є	акціонери,	які	звер-
нулися	до	ПАТ	з	вимогою	про	викуп	належних	їм	акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕР-
НЕ ТоВАРИСТВо «РАВА-РУСЬКИй МАСЛоЗА-
ВоД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПоУ емітента: 00446434
Місцезнаходження емітента:	 80300,	 м.	Жовква,	 вул.	 Лесі	 Україн-

ки	,40
Міжміський код, телефон емітента:	(03252)	61-423,	61-423
Вид особливої інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	

осіб	емітента
II. Текст повідомлення

За	рішенням	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Рава-Руський	масло-
завод»	від	03.02.2015	р.	(протокол	№	1)	обрано:

-	Борис	Павло	Васильович	 на	 посаду	 Голови	 комісії	 з	 припинення	
(перетворення).Згода	на	публікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Не-
погашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	немає.	Посади,	
які	 обіймав	 протягом	 останніх	 5	 років:	 Голова	 Правління	 ПАТ	 «Рава-
Руський	маслозавод»,	 розмір	 частки	 у	 статутному	 капіталі	 емітента	 –	
0%;

-	Шаповал	Ольга	Олексіївна	на	посаду	члена	комісії	 з	припинення	
(перетворення).	Згода	на	публікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Не-
погашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	немає.	Посади,	
які	 обіймала	 протягом	 останніх	 5	 років:	 голова	 Ревізійної	 комісії	 ПАТ	
«Рава-Руський	маслозавод»,	член	Наглядової	ради	ПАТ	«Рава-Руський	
маслозавод»	розмір	частки	у	статутному	капіталі	емітента	–	0%;

-	Кудрявцева	Тетяна	Іванівна	на	посаду	члена	комісії	з	припинення	
(перетворення).	Згода	на	публікацію	паспортних	даних	не	отримана.	Не-
погашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	немає.	Посади,	
які	обіймала	протягом	останніх	5	років:	юрист	ПАТ	«Рава-Руський	мас-
лозавод»,	 голова	 Ревізійної	 комісії	 ПАТ	 «Рава-Руський	 маслозавод»	
розмір	частки	у	статутному	капіталі	емітента	–	0%;

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

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

Голова комісії з припинення  П.В.Борис
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРИС-
ТАЛЛ» (код ЄДРПоУ 14013035) повідомляє,	що	порядок	денний	поза-
чергових	зборів	акціонерів,	які	відбудуться 27.02.2015 р. о 14-00 за	міс-
цезнаходженням	 товариства	 (оголошення	 опубліковано	 у	 виданні	
«Відомості	 НКЦПФР»	 №15	 від	 23.01.2015	 року)	 доповнено	 наступним	
пунктом:

«5.	Про	проведення	установчих	 (загальних)	зборів	учасників	Товари-
ства	з	обмеженою	відповідальністю	«КРИСТАЛ-СУМИ»,	з	наступним	по-
рядком	денним:

-	обрання	голови	та	секретаря	установчих	зборів	ТОВ	«КРИСТАЛ-СУМИ»	
та	надання	їм	повноважень	з	підрахунку	голосів	за	підсумками	голосування;

-	 про	 створення	 ТОВ	 «КРИСТАЛ-СУМИ»,	що	 утворюється	 внаслідок	
припинення	ПрАТ	«КРИСТАЛЛ»	шляхом	перетворення;

-	про	визначення	місцезнаходження	ТОВ	«КРИСТАЛ-СУМИ»;
-	 про	 затвердження	 розміру	 Статутного	 капіталу	 ТОВ	 «КРИСТАЛ-

СУМИ»,	складу	його	учасників	(засновників)	та	розподіл	між	ними	часток	у	
Статутному	капіталі;

-	 про	 обрання	 Голови	 ТОВ	 «КРИСТАЛ-СУМИ»,	 встановлення	 строку	
його	повноважень;

-	про	створення	одноособового	виконавчого	органу	ТОВ	«КРИСТАЛ-
СУМИ»	та	призначення	директора	ТОВ	«КРИСТАЛ-СУМИ»;

-	про	створення	Ревізійної	комісії	ТОВ	«КРИСТАЛ-СУМИ»	та	обрання	
членів	Ревізійної	комісії	і	встановлення	строку	їх	повноважень;

-	про	затвердження	Статуту	Товариства	з	обмеженою	відповідальніс-
тю	«КРИСТАЛ-СУМИ»;

-	про	надання	повноважень	щодо	підписання	Статуту	ТОВ	«КРИСТАЛ-
СУМИ»	від	імені	його	учасників	(засновників);

-	про	визначення	уповноважених	осіб	з	питань	державної	реєстрації	
ТОВ	«КРИСТАЛ-СУМИ»	та	його	установчих	документів.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості
1.Повне	 найменування	 емітента-	 ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ВІДРоДЖЕННЯ»;	 2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ	 –	
00728629;	3.Місцезнаходження	-	37805,	Полтавська	обл.,	Хорольський		р-н,	
с.Петракіївка;	4.Міжміський	код,	телефон	та	факс	-	(05362)9-11-79;	5.Елек-
тронна	 поштова	 адреса	 -	 00728629@atrep.com.ua;	 6.Адреса	 сторінки	 в	
мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітентом	для	розкрит-
тя	інформації	–	http://00728629.smida.gov.ua;	7.Вид	особливої	інформації	
відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	 IІІ	або	 інформації	про	 іпотечні	цінні	
папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухомістю	відповідно	до	вимог	
глави	2	розділу	III	цього	положення	-	Відомості	про	зміну	власників	акцій,	
яким	належить	10	і	більше	відсотків	голосуючих	акцій

II.Текст повідомлення
ПАТ	«Відродження»	05.02.2015р.	отримало	інформацію	від	особи,	яка	

здійснює	облік	права	власності	на	акції	емітента	у	депозитарній	системі	
України,	у	зв’язку	з	чим	стало	відомо,	що	Товариство	з	обмеженою	відпо-
відальністю	 ПІДПРИЄМСТВО	 «ВІДРОДЖЕННЯ»,	 код	 за	 ЄДРПОУ	
34865259,	місцезнаходження	–	вул.Жовтнева,	33/2,	с.Петракіївка	Хороль-
ського	р-ну	Полтавської	обл.,	37805,	яке	володіло	пакетом	акцій	ПАТ	«Від-
родження»	загальною	кількістю	7	152	926	шт.	або	67,99%	голосуючих	ак-
цій.,	придбало	у	володіння	пакет	акцій	та	володіє	7	167	625	шт.	або	68,13%	
голосуючих	акцій	.

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

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

2.Директор	 	(підпис)		 І.П.Гризодуб		 05.02.2015	року

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 "ЛIТ"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 24245568
3.	Місцезнаходження 49000,	м.Днiпропетровськ,	проспект	

Гагарiна,	будинок	137
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (056)	734-14-16	(056)	734-14-16
5.	Електронна	поштова	адреса Let@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

http://id849.smida.gov.ua/

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням	 Наглядової	 ради	 (протокол	 засiдання	 Наглядової	 ради	 вiд	

05.02.2015	 року)	 припиненi	 повноваження	 директора	 Пивовар	 Олени	
Василiвни,	 паспорт	 АК	 №	 298461,	 виданий	 Жовтневим	 РВ	 ДМУ	 УМВС	

України	в	Днiпропетровськiй	обл.	13.10.1998	року.	Не	володiє	акцiями	ПРАТ	
«ЛIТ».	Пивовар	Олена	Василiвна	немає	непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини.

Перебувала	на	посадi	директора	ПРАТ	«ЛIТ»	7	рокiв.
Рiшенням	Наглядової	ради	ПРАТ	«ЛIТ»	(протокол	засiдання	Наглядової	

ради	вiд	05.02.2015	року)	на	посаду	директора	ПРАТ	«ЛIТ»	обрано	Пиво-
вар	Олену	Василiвну,	паспорт	АК	№	298461,	виданий	Жовтневим	РВ	ДМУ	
УМВС	України	в	Днiпропетровськiй	областi,	13.10.1998	р.,	яка	не	володiє	
акцiями	ПРАТ	«ЛIТ».

Пивовар	Олена	Василiвна	немає	непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини.	Пивовар	Олену	Василiвну	обрано	на	посаду	директо-
ра	ПРАТ	«ЛIТ»	строком	на	3	роки.

Займала	посади:	Директора	ПРАТ	«ЛIТ».
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 Пивовар	Олена	Василiвна
Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 05.02.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ГАДЯцЬ-
КЕ АВТоТРАНСПоРТНЕ ПІДПРИЄМСТВо № 15337», 
місцезнаходження:	 37300,	Полтавська	обл.,	м.Гадяч,	 вул.Кіндратенка,	 25	
повідомляє	 про	 проведення	 чергових	 зборів	 акціонерів,	 які	 відбудуться	
30  березня 2015 року	о	11-00 за	адресою: м. Полтава, вул. Великотир-
нівська, 7 в адмінприміщенні товариства ТоВ «Полтаваавтотранс» 
ІІ  поверх, актова зала: 

Реєстрація	проводиться	з	10-30	до	10-50	год.	30	березня	2015	року	за	
місцем	проведення	зборів.	

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	процедури	 і	регламенту	

проведення	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Обрання	голови	і	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Звіти:	Директора,	наглядової	ради	і	ревізора	про	підсумки	фінансо-

во	 	 -	 господарської	діяльності	товариства	за	2014р.	Затвердження	річної	
фінансової	звітності	та	порядку	покриття	збитку.

4.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	
можуть	прийнятися	емітентом	у	ході	поточної	господарської	діяльності	та	
надання	повноважень	посадовим	особам	на	укладання	таких	правочинів.

основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2014р.

Попере-
дній 2013р.

Усього	активів 2415 2509

Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 2143 2133
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси	 33 33
Сумарна	дебіторська	заборгованість 7 -
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 4 4
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -1068 -875
Власний	капітал	 2005 2010
Статутний	капітал 257 257
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 410 499
Чистий	прибуток	(збиток) -194 -93
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1	027	740 1	027	740
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

40 37

Ознайомитись	з	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	зборів,	
можливо	за	адресою:	

37300,	Полтавська	обл.,	м.Гадяч,	вул.Кіндратенка,	25,	у	головного	бух-
галтера	 товариства	Михайліченко	 Л.О.	 в	 робочі	 дні	щоденно	 з	 10.00	 до	
15.00.	тел.(05354)2-26-52.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах	
–24.03.2015	року.
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ФІНАНСОВА	 КОМПАНІЯ	

«УКРНАФТОГАЗ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
02094,	м.	Київ,	вул.	Краківська,	№	15/17	(літера	А)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ФІНАНСОВА	 КОМПАНІЯ	

«УКРНАФТОГАЗ»	повідомляє	Вас,	що 12 березня 2015 року о 10.00 годи-
ні за	адресою:	м. Київ, вул. Краківська, № 15/17 (літера А), кімната но-
мер 4, відбудуться	загальні	збори	акціонерів	Товариства.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	загальних	зборах	
відбудеться	12	березня	2015	року	з	09.00	год.	до	09.45	год.	за	адресою:	
Україна,	м.	Київ,	вул.	Краківська,	№	15/17	(літера	А),	кімната	номер	4.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	загальних	зборах	
відбуватиметься	 відповідно	 до	 переліку	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	
участь	у	загальних	зборах,	складеному	станом	на	24	годину	за	3	(три)	ро-
бочих	 дні	 до	 дня	 проведення	 загальних	 зборів	 акціонерів,	 тобто	 на	
24.00		год.	05.03.2015	року.

Для	 участі	 у	 зборах	 акціонерам	 необхідно	 мати	 при	 собі	 паспорт,	 а	
представникам	акціонерів	–	паспорт	та	довіреність	на	право	представляти	
інтереси	акціонерів	на	загальних	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	
чинного	законодавства.	

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

Під	 час	 підготовки	 до	 загальних	 зборів,	 акціонери	 товариства	 мають	
можливість	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рі-
шень	з	питань	порядку	денного.	Ознайомлення	з	матеріалами	відбуваєть-
ся	 від	 дати	 надіслання	 акціонерам	 даного	 повідомлення	 до	 11	 березня	
2015	року	(включно)	з	понеділка	по	п’ятницю,	з	09.00	год.	до	13.00	год.	за	
адресою:	Україна,	м.	Київ,	вул.	Краківська,	№	15/17	(літера	А),	кімната	но-
мер	4.	Відповідальна	за	ознайомлення	з	матеріалами	зборів	особа	–	Іва-
ненко	Олександр	Петрович	–	член	Правління	ПрАТ	«ФІНАНСОВА	КОМПА-
НІЯ	«УКРНАФТОГАЗ»,	начальник	юридичного	відділу.

12	березня	2015	року ознайомлення	акціонерів	з	документами,	необхід-
ними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	відбувається	у	місці	
проведення	реєстрації	для	участі	у	загальних	зборах	та	у	місці	проведення	
загальних	зборів	акціонерів.	

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

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

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

господарської	діяльності	Товариства	в	2014	році.	Прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	Правління	Товариства.

4.	Розгляд	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.	

5.	Розгляд	висновків	Ревізійної	комісії	Товариства	про	результати	пере-
вірки	фінансово-господарської	 діяльності	 Товариства	 в	 2014	 році.	 Прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	висновків	Ревізійної	комісії	про	ре-
зультати	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	в	2014	році.

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

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

8.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
9.	Відміна	діючих	принципів	корпоративного	управління	Товариства.
10.	Затвердження	нових	принципів	корпоративного	управління	Товари-

ства.
11.	Прийняття	рішення	про	вчинення	Товариством	значних	правочинів.

основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «фІНАНСоВА КоМПАНІЯ «УКРНАфТоГАЗ», (тис. грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік

Усього	активів		 14963 14115
Основні	засоби		 146 341
Довгострокові	фінансові	інвестиції		 - -
Запаси	 136 164
Сумарна	дебіторська	заборгованість		 236 369
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 2308 1879
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -279 377
Власний	капітал	 8532 9189
Статутний	капітал	 7181 7181
Довгострокові	зобов'язання	 - -
Поточні	зобов'язання	 6431 4926
Чистий	прибуток	(збиток)	 -656 -12388
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)	 11 13
Телефон для довідок: (044) 296-05-40.
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

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

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

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

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 
протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів 
з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін-
них паперах.

ПрАТ «фІНАНСоВА КоМПАНІЯ «УКРНАфТоГАЗ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІНАНСоВА КоМПАНІЯ «УКРНАфТоГАЗ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №25, 6 лютого 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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(код ЄДРПОУ 35114511, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-

нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Директор - Самара Микола
Олександрович, тел. (056) 788-77-21. Також розкриваємо іншу інформацію із
повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхід-
но мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів  124081 110772

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВК-ФІНАНС"

(код ЄДРПОУ 38216987, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів о
16 годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Рязанова Надія Павлівна, тел. (056) 735-26-99. Також розкриваємо ін-
шу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для учас-
ті у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосу-
вання на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата скла-
дання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних
зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 184041 184011
Основні засоби 11 21
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 23101 23121
Нерозподілений прибуток 9 3
Власний капітал 184023 184006
Статутний капітал 184000 184000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 18 5
Чистий прибуток 6 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 736000000 736000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8
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(код ЄДРПОУ 35114511, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-

нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Директор - Самара Микола
Олександрович, тел. (056) 788-77-21. Також розкриваємо іншу інформацію із
повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхід-
но мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів  124081 110772

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВК-ФІНАНС"

(код ЄДРПОУ 38216987, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів о
16 годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Рязанова Надія Павлівна, тел. (056) 735-26-99. Також розкриваємо ін-
шу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для учас-
ті у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосу-
вання на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата скла-
дання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних
зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 184041 184011
Основні засоби 11 21
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 23101 23121
Нерозподілений прибуток 9 3
Власний капітал 184023 184006
Статутний капітал 184000 184000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 18 5
Чистий прибуток 6 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 736000000 736000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОД ІНВЕСТ"

код ЄДРПОУ 34927676, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 17.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Рязанова Надія Павлівна, тел. (056) 788-05-31. Також розкриваємо ін-
шу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для учас-
ті у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу,
представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосу-
вання на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата скла-
дання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних
зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

(код ЄДРПОУ 01384244, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 17.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

Поточні зобов'язання 13785 5052
Чистий прибуток 3 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 99639000 99639000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 2

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 20 0
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  67 51
Грошові кошти та їх еквіваленти 15003 0
Нерозподілений прибуток 11 8
Власний капітал 104223 99647
Статутний капітал 99639 99639
Довгострокові зобов'язання 6073 6073

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 903733 192039
Основні засоби 9 19
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 26 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 21701 21702
Нерозподілений прибуток 38 9
Власний капітал 801007 170023
Статутний капітал 170000 170000
Довгострокові зобов'язання 3000 0
Поточні зобов'язання 99726 22016
Чистий прибуток 31 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 680000000 680000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 4

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛФС СЕРВІСЕС"

(код ЄДРПОУ 36556884, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвили. Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Директор - Во-
робйова Ганна Вікторівна, тел. (056) 734-55-76. Також розкриваємо іншу ін-
формацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан-
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо-
рів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 735-01-16. Також розкри-
ваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 429213 402526
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19 19
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 25 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 25401 25456
Нерозподілений прибуток (збиток) 45 5
Власний капітал 204467 203225
Статутний капітал 203208 203208
Довгострокові зобов'язання 199299 199299
Поточні зобов'язання 25447 2
Чистий прибуток (збиток) 42 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 812832320 812832320
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 6

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 128923 128248
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37 63
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36119 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 16101 16147
Нерозподілений прибуток 3 0
Власний капітал 128898 128246
Статутний капітал 128000 128000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 25 2
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512000000 512000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 15

(код ЄДРПОУ 38837796, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні

збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів о
14 годині 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 20
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЛФС СЕРВІСЕС"

(код ЄДРПОУ 36556884, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11
годині 30 хвили. Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хви-
лин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Директор - Во-
робйова Ганна Вікторівна, тел. (056) 734-55-76. Також розкриваємо іншу ін-
формацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у
зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред-
ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван-
ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан-
ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо-
рів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056) 735-01-16. Також розкри-
ваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 429213 402526
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19 19
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 25 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 25401 25456
Нерозподілений прибуток (збиток) 45 5
Власний капітал 204467 203225
Статутний капітал 203208 203208
Довгострокові зобов'язання 199299 199299
Поточні зобов'язання 25447 2
Чистий прибуток (збиток) 42 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 812832320 812832320
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 6

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 128923 128248
Основні засоби (за залишковою вартістю) 37 63
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 36119 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 16101 16147
Нерозподілений прибуток 3 0
Власний капітал 128898 128246
Статутний капітал 128000 128000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 25 2
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 512000000 512000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 15

(код ЄДРПОУ 38837796, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні

збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів о
14 годині 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 20
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" 
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5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа

відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Воля Володимир Андрійовича, тел. (056) 734-52-53. Також розкри-
ваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 100505 112829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51 80
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5147 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 12614
Нерозподілений прибуток 15 1
Власний капітал 100441 100226
Статутний капітал 100100 100100
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 64 12603
Чистий прибуток 15 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10010000 5594630
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ"

(код ЄДРПОУ 37842648, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056)789-82-65. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 175330 168817
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 42
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 22 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18842
Нерозподілений прибуток (збиток) 23 13
Власний капітал 150136 150013
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 25194 18804
Чистий прибуток (збиток) 11 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа

відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Воля Володимир Андрійовича, тел. (056) 734-52-53. Також розкри-
ваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 100505 112829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51 80
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5147 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 12614
Нерозподілений прибуток 15 1
Власний капітал 100441 100226
Статутний капітал 100100 100100
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 64 12603
Чистий прибуток 15 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10010000 5594630
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ"

(код ЄДРПОУ 37842648, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056)789-82-65. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 175330 168817
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 42
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 22 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18842
Нерозподілений прибуток (збиток) 23 13
Власний капітал 150136 150013
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 25194 18804
Чистий прибуток (збиток) 11 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

(код ЄДРПОУ 36295787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів о 14
годині 00 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 20 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-

нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14 .Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Чайка Іри-
на Едуардівна, тел. (056)734-52-53. Також розкриваємо іншу інформацію з
повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхід-
но мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕЙД ОЙЛ"

(код ЄДРПОУ 38599050, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056) 735-99-09. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 103424 115421
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34 49
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 12
Грошові кошти та їх еквіваленти 14301 12960
Нерозподілений прибуток 3 1
Власний капітал 102098 102514
Статутний капітал 100001 100001
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1326 12907
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000050 8849359
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів  54117 58883



№25, 6 лютого 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа

відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Воля Володимир Андрійовича, тел. (056) 734-52-53. Також розкри-
ваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 100505 112829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51 80
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5147 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 12614
Нерозподілений прибуток 15 1
Власний капітал 100441 100226
Статутний капітал 100100 100100
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 64 12603
Чистий прибуток 15 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10010000 5594630
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ"

(код ЄДРПОУ 37842648, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056)789-82-65. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 175330 168817
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 42
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 22 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18842
Нерозподілений прибуток (збиток) 23 13
Власний капітал 150136 150013
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 25194 18804
Чистий прибуток (збиток) 11 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа

відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Воля Володимир Андрійовича, тел. (056) 734-52-53. Також розкри-
ваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує
особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та
голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 100505 112829
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51 80
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5147 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 12614
Нерозподілений прибуток 15 1
Власний капітал 100441 100226
Статутний капітал 100100 100100
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 64 12603
Чистий прибуток 15 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10010000 5594630
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 8

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ"

(код ЄДРПОУ 37842648, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15
годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056)789-82-65. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 175330 168817
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8 42
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 22 3
Грошові кошти та їх еквіваленти 18801 18842
Нерозподілений прибуток (збиток) 23 13
Власний капітал 150136 150013
Статутний капітал 150000 150000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 25194 18804
Чистий прибуток (збиток) 11 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 600000000 600000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

(код ЄДРПОУ 36295787, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку-
ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.30. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 14.00 до 14.20. Час початку реєстрації акціонерів о 14
годині 00 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 14 годині 20 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-

нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви-
нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи,
що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена-
ми  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14 .Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за-
гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз-
найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район,
вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль-
на за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Чайка Іри-
на Едуардівна, тел. (056)734-52-53. Також розкриваємо іншу інформацію з
повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхід-
но мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці-
онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах,
оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці-
онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТРЕЙД ОЙЛ"

(код ЄДРПОУ 38599050, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 10.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
5. Затвердження річного звіту товариства; 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
8. Обрання складу Наглядової ради; 
9. Обрання Членів Наглядової ради; 
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди
членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру
винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо-
би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами  Ревізійної комісії (Ревізором); 

14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом; 
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Генеральний Ди-
ректор - Калінчук Аліна Юріївна, тел. (056) 735-99-09. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 103424 115421
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34 49
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 17 12
Грошові кошти та їх еквіваленти 14301 12960
Нерозподілений прибуток 3 1
Власний капітал 102098 102514
Статутний капітал 100001 100001
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1326 12907
Чистий прибуток (збиток) 2 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000050 8849359
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 6 7

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів  54117 58883
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"

(код ЄДРПОУ 35448991, місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Крото-
ва, будинок 50), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49007, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова,
будинок 50, зала засідань.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження річного звіту товариства; 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу; 
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
7. Обрання складу Наглядової ради; 
8. Обрання Членів Наглядової ради; 
9. Зміна складу Ревізійної комісії; 
10. Обрання Членів Ревізійної комісії; 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди
членам Ревізійної комісії  Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комі-
сії; 

13. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

14. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
15. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
16. Зміна місцезнаходження; 
17. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінсь-
кий район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова
Правління - Савлук Роман Ярославович, тел. (056) 788-14-46. Також роз-
криваємо іншу інформацію з повідомлення про проведення загальних збо-
рів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про прове-
дення загальних зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  14492 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 9601 6634
Нерозподілений прибуток 29 16
Власний капітал 54086 52248
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 31 6635
Чистий прибуток 14 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 90178 90116
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 19 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11304 11395
Нерозподілений прибуток 124 114
Власний капітал 90138 90114
Статутний капітал 90000 90000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 40 2
Чистий прибуток 11 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90000000 90000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 3 8

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ІМ.фРУНЗЕ» скликає	загальні	збори	акціонерів	17.03.2015р. 
о 10-00	 за	 адресою	 товариства: Херсонська обл., цюрупин-
ський  р-н, с.В.Копані, вул.Радянська, 12, актова зала,	з	таким	
порядком денним: 1.Обрання	лічильної	комісії.	2.Звіт	про	резуль-
тати	діяльності	за	2014р.	3.Звіт	наглядової	ради,	звіт	та	висновки	
ревкомісії.	 4.Затвердження	 результатів	 діяльності,	 балансу	 і	 по-
рядку	покриття	збитків	за	2014р.	Дата	складення	переліку	акціоне-
рів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах	–	11.03.15.	З	матеріалами	
зборів	можна	ознайомитись	у	робочий	час	у	приймальні,	звернув-
шись	до	голови	правління	Чмир	С.С.	Реєстрація	учасників	зборів	

17.03.15	з	09.30	до	09.50	за	зазначеною	адресою.	При	собі	мати	
паспорт,	довіреним	особам	–	паспорт	та	довіреність.	Основні	по-
казники	фінансово-господарської	діяльності	(тис.	грн.)	(2014/2013):	 
Усього	активів	4902/5521.	Основні	засоби	1251/1292.	Довгостроко-
ві	 фінансові	 інвестиції	 (біологічні	 активи)	 3391/3659.	 Запаси	
56/409.	Сумарна	дебіторська	заборгованість	200/149.	Грошові	ко-
шти	 та	 їх	 еквіваленти	 4/12.	 Нерозподілений	 прибуток	 277/294.	
Власний	капітал	4669/4686.	Статутний	капітал	3595/3595.	Довго-
строкові	 зобов’язання	0/357.	Поточні	 зобов'язання:	203/450.	Чис-
тий	 прибуток	 на	 одну	 акцію	 0,00118/0,029.	 Кількість	 акцій	
(шт.)	14380000/14380000.	Чисельність	працівників	на	кінець	періо-
ду	20/26.	

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

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

«Полтавський	турбомеханічний	завод»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00110792
3.	Місцезнаходження:	36029	м.Полтава,	Зіньківська,	6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(0532)	51-14-25,	(0532)	51-16-91
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@ptmz.com.ua	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.ptmz.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації	або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"

(код ЄДРПОУ 35448991, місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Крото-
ва, будинок 50), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49007, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова,
будинок 50, зала засідань.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 09.30 до 09.50. Час початку реєстрації акціонерів о
09 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50
хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 09.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з 
порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії; 
2. Затвердження звіту виконавчого органу; 
3. Затвердження звіту наглядової ради; 
4. Затвердження річного звіту товариства; 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,

звіту виконавчого органу; 
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради; 
7. Обрання складу Наглядової ради; 
8. Обрання Членів Наглядової ради; 
9. Зміна складу Ревізійної комісії; 
10. Обрання Членів Ревізійної комісії; 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової  ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами  Наглядової ради; 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди
членам Ревізійної комісії  Товариства, обрання особи, що уповноважуєть-
ся на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комі-
сії; 

13. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом; 

14. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
15. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятись товариством протягом року; 
16. Зміна місцезнаходження; 
17. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій

редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінсь-
кий район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50, зала засідань. Посадова
особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова
Правління - Савлук Роман Ярославович, тел. (056) 788-14-46. Також роз-
криваємо іншу інформацію з повідомлення про проведення загальних збо-
рів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який пос-
відчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право
участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавс-
твом. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про прове-
дення загальних зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2014 рік (тис. грн.): 

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції  0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість  14492 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 9601 6634
Нерозподілений прибуток 29 16
Власний капітал 54086 52248
Статутний капітал 30000 30000
Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 31 6635
Чистий прибуток 14 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30000000 30000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 90178 90116
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6 6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 19 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11304 11395
Нерозподілений прибуток 124 114
Власний капітал 90138 90114
Статутний капітал 90000 90000
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 40 2
Чистий прибуток 11 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 90000000 90000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 3 8

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІРМА 
«ВЗУТТЯ»,	 місцезнаходження:	 36008,	 Полтавська	 обл.,	 м.Полтава,	
вул.Комарова,	7,	повідомляє	про	проведення	чергових	зборів	акціонерів,	
які	відбудуться	19 березня 2015 року	о	15-00 в адмінприміщенні	товари-
ства	за	адресою:	36008, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Комарова, 7, 
ІІ поверх, кімната №2.

Реєстрація	проводиться	з	14-30	до	14-50	год.	19	березня	2015	року	за	
місцем	проведення	зборів.	

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	процедури	і	регламенту	

проведення	загальних	зборів	акціонерів,	затвердження	способу	обрання	
членів	наглядової	ради.

2.	Обрання	голови	і	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Звіти:	Директора,	наглядової	ради	і	ревізора	про	підсумки	фінансо-

во		-	господарської	діяльності	товариства	за	2014р.	Затвердження	річної	
фінансової	звітності	та	порядку	розподілу	прибутку.

4.	Перевибори	ревізора.
5.	Перевибори	членів	наглядової	ради.
6.	Прийняття	рішення	про	затвердження	умов	цивільно-правових	до-

говорів	з	членами	наглядової	ради,	встановлення	розміру	винагороди	та	
обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	контрактів.	

7.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	
які	можуть	прийнятися	емітентом	у	ході	поточної	господарської	діяльності	
та	надання	повноважень	посадовим	особам	на	укладання	таких	право-
чинів.

основні показники
фінансово – господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування	показника Період

Звітний	
2014р

Попередній	
2013	р.

Усього	активів 434,0 437,8
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 431,1 434,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси	 - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість - -
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2,9 3,8
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

-871,5 -885,8

Власний	капітал	 424,8 410,5
Статутний	капітал 9,2 9,2
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 9,2 27,3
Чистий	прибуток	(збиток) 14,3 18,1
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 18	480 18	480
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

4 4

Ознайомитись	з	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	зборів,	
можливо	за	адресою:	

36008,	Полтавська	обл.,	м.Полтава,	вул.Комарова,	7,	у	головного	бух-
галтера	товариства	Сердюк	Г.Д.	в	робочі	дні	щоденно	з	10.00	до	15.00.	
тел.0532-67-92-06.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	збо-
рах	–13.03.2015	року.

ВАТ «НоВооЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
ідентифікаційний код ЄДРПоУ 00412263 ,

місцезнаходження	:
Київська	область,	Згурівський	р-н,	с.Нова	Олександрівка,	вул.	Леніна,14

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
_17_ березня 2015 року о 11-00 годині за	адресою:

07623 Київська область Згурівський р-н, 
с.Нова олександрівка, вул. Ягідна, 2 (актовий зал)

Реєстрація	акціонерів	буде	проводитись	з	10.00	по	10.45	годин	за	міс-
цем	проведення	зборів

Для	участі	в	зборах	акціонерам	при	собі	необхідно	мати	документ,	за	
яким	можна	ідентифікувати	особу	акціонера	(паспорт),	у	разі	участі	пред-
ставника	акціонера	-	необхідно	мати	додокумент,	що	підтверджує	повно-
важення	представника	на	участь	у	загальних	зборах	акціонерів	Товари-
ства.

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів,які	мають	 право	 на	 участь	 у	 за-
гальних	зборах:	24	год.	11	березня	2015	року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.	Розгляд	та	затвердження	річного	звіту	правління	Товариства	за	2014	рік.
2.	Розгляд	та	затвердження	звіту	наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.
3.	 Розгляд	 та	 затвердження	 звіту	 ревізійної	 комісії	 Товариства	 за	

2014		рік
4.	Розгляд	та	затвердження	річних	звітів	Товариства	за	2014	рік.
5.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	результатами	діяльності	у	

2014	році.
6.	Зміна	типу	товариства.
7.	Затвердження	статуту	у	новій	редакції.
8.	Вибори	органів	управління	товариством.
9.	Затвердження	положення	про	філію	товариства.
Акціонери	 можуть	 ознайомитись	 з	 матеріалами,	 необхідними	 для	

прий	няття	рішення	по	питаннях,	що	виносяться	на	голосування,	за	адре-
сою:	 Київська	 область	 Згурівський	 р-н,	 с.Нова	Олександрівка,	 вул.Ягід-
на,2,	приймальна,	з	понеділка	по	п’ятницю	з	9.00	до	12.00	години.	Посадо-
ва	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	
з	документами	–	Степура	Алла	Володимирівна	

Довідки	за	телефоном:	(04570)	-5-86-34.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показника період

 звітний попередній
Усього	активів 6014 5548
Основні	засоби	(залишкова	вартість) 2558 2667
Біологічні	активи	(залишкова	вартість) 785 797
Довгострокові	фінансові	інвестиції 2 2
Запаси 268 254
Сумарна	дебіторська	заборгованість 607 288
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти - 1
Нерозподілений	прибуток -3788 -3580
Статутний	капітал 1554 1554
Довгострокові	зобов»язання - -
Поточні	зобов»язання 1073 399
Чистий	прибуток	(збиток) -208 95
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 6214032 6214032
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт..)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 12 20

Наглядова рада

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Зміни	в	складі	посадових	осіб	емітента	відбулися	згідно	з	рішенням	на-

глядової	 ради	 ПУБЛІЧНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ПОЛТАВ-
СЬКИЙ	ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД»	(протокол	від	31.01.2015	року).

Припинено	повноваження	директора	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТО-
ВАРИСТВА	«ПОЛТАВСЬКИЙ	ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД»	-	Одаренка	Кос-
тянтина	 Юрійовича	 (згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 не	 надано)	 в	
зв’язку	з	закінченням	дії	контракту.	Перебував	на	посаді	з	27.02.2014	р.	По-
садова	особа	часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Посадова	
особа	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

Переобрано,	згідно	з	рішенням	наглядової	ради	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІ-
ОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ПОЛТАВСЬКИЙ	 ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ	 ЗА-
ВОД»	(протокол	від	31.01.2015	року),	на	посаду	директора	ПУБ	ЛІЧНОГО	
АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ПОЛТАВСЬКИЙ	 ТУРБО	МЕХАНІЧНИЙ	

ЗАВОД»	-	Одаренка	Костянтина	Юрійовича	(згоди	на	розкриття	паспорт-
них	 даних	 не	 надано)	 в	 зв’язку	 з	 необхідністю	 продовження	 повнова-
жень	посадової	особи.	Посадову	особу	обрано	на	термін	до	01.05.2015	
року.	Посадова	особа	часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	воло-
діє.	Протягом	своєї	діяльності	Одаренко	К.Ю.	займав	наступні	посади:	
головний	інженер	«Міжнародного	аеропорту	«Бориспіль»,	заступник	ди-
ректора	з	виробництва	ПАТ	«Краматорський	завод	важкого	верстатобу-
дування»,	директор	АТ	«Полтавський	турбомеханічний	завод».	Посадо-
ва	 особа	 непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	 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. Директор  одаренко К.ю.
05.02.2015

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої  інформація емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 33946038;
3. Місцезнаходження: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 44;
4. Міжміський код та телефон, факс: (0482) 33-00-41;

5. Електронна поштова адреса: ic.arsenal@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://33946038.infosite.com.ua;
7. Вид особливої інформації: зміна власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

№
з/п Дата зміни

Дата повідомлення емітента
особою, що здійснює облік права
власності на акції в депозитарній

системі або акціонером

Повне найменування юридичної
особи - власника пакета акцій

або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ
- для юридичних
осіб - резидентів 

Розмір частки
акціонера до зміни

(у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки
акціонера після

зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

1 2 3 4 5 6 7

1 29.12.2014 03.02.2015
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ
ФАКТОР КАПІТАЛ"

39150930 81,8172 90,4542

Зміст інформації: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ" (далі - Емітент) на підставі інформації, отриманої
03.02.2015р. за даними переліка акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного
товариства, який складено Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711) 27.01.2015р. станом на
26.01.2015р., повідомляє про зміну власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: юридична особа ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ ФАКТОР КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 39150930, місцезнаходження: 65009, м.Одеса, вул. Фонтанська дорога,
буд.25, збільшила свою частку голосуючих акцій з 818172 шт., що складало 81,8172% від статутного капіталу емітента до 904542 шт., що стало
складати 90,4542% від статутного капіталу емітента.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Голова Правління ПрАТ СК "АРСЕНАЛ" Говенко Павло Миколайович, 04.02.2015 р.

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЖЕСТ"
(код ЄДРПОУ 13457250)

Місцезнаходження Товариства: 49057, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв
Сталінграду, буд. 169.

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів по результатам фі-
нансово-господарської діяльності ПРАТ "ЖЕСТ" за 2014 рік відбудуться: 11
березня 2015 року о 13-00 за адресою: 49057, м. Дніпропетровськ, вул.
Героїв Сталінграду, буд. 169 ("овочеве  містечко") в кабінеті Голови
Правління ПРАТ "ЖЕСТ".

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства.
3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

візора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводиться за адресою проведення зборів 11 березня 2015 року з
12-30 до 12-55. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно
з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах - 05 березня 2015 року. Ак-
ціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в ка-
бінеті Голови Правління у робочі дні з 9-00 до 12-00. А в день проведення
загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа за поря-
док ознайомлення з документами - Голова Правління ПРАТ "ЖЕСТ" Лось
Лариса Іванівна.

Телефони для довідок: (056) 763-06-22, (0562) 38-69-33.
Правління ПРАТ "ЖЕСТ"

Усього  активів 1815,2 1430,5
Основні  засоби 174,4 192,5
Запаси 5,0 3,0
Сумарна  дебіторська  заборгованість 1385,7 1115,6
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 233,0 119,4
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) 88,4 (23,7)
Власний  капітал 546,7 434,6
Статутний  капітал 105,4 105,4
Поточні  зобов’язання 1268,5 995,9
Чистий  прибуток  (збиток)  111,2 56,3
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 421600 421600
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 20 19

Найменування
показника

Період
2014 рік 2013 рік

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО	«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА	КОМПАНIЯ	«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00130760
3.	Місцезнаходження:	58000,	м.	Чернiвцi,	Прутська,	23-а
4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 (0372)524-245;	 (0372)584-920	

(0372)584-996
5.	Електронна	поштова	адреса:	kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.oblenergo.cv.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	власників	акцій,	яким	

належить	10	і	більше	відсотків	голосуючих	акцій
II. Текст повідомлення

Згiдно	 iнформацiйної	довiки	ПАТ	«Нацiональний	депозитарiй	Украї-
ни»	 (НДУ)	 станом	 на	 31.01.2015	 року,	 ПАТ	 «ЕК	 «Чернiвцiобленерго»	

повiдомляє,	 що	 Товариством	 з	 обмеженою	 вiдповiдальнiстю	 «ФК-
ЗБЕРIГАЧ»	(код	ЄДРПОУ	38375990,	юр.	адреса:	01033,	м.	Київ,	вул.		Сак-
саганського,	 36-В)	 було	 здiйснено	 продаж	 пакету	 акцiй	 ПАТ	 «ЕК	
«ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО»	 (код	 ЄДРПОУ	 00130760,	 юр.	 адреса:	 58000,	
м.		Чернiвцi,	вул.	Прутська,	23а)	у	кiлькостi	2	692	400	штук.	До	продажу,	
пакет	акцiй	ТОВ	«ФК-ЗБЕРIГАЧ»,	становив	25,6707%,	пiсля	–	20,9289%.	
Розмiр	пакета	акцiй	ТОВ	«ФК-ЗБЕРIГАЧ»,	зменшився,	але	становить	не	
менше	 10%	 голосуючих	 акцiй,	 та	 складає	 20,9289%.	 Iнформацiйну	
довiдку	НДУ	щодо	iнформацiї	про	акціонерів	-	юридичних	осiб	i	спiльної	
кiлькостi	-	фiзичних	осiб	ПАТ	«ЕК	«Чернiвцiобленерго»	отримано	04	лю-
того	2015	року.

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

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

Голова Правлiння Шекета олексiй Михайлович,	04.02.2015	р.

ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕНЕРГоПоСТАЧАЛЬНА КоМПАНIЯ «ЧЕРНIВцIоБЛЕНЕРГо»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "БАГІН-ЦЕНТР" (місцезнаходження: 49125, м. Дніпро-
петровськ, вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 27 березня
2015 року о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ге-
роїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства: 23 березня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Прий-
няття рішення про припинення їх повноважень.

2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2014
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради То-
вариства за 2014 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014

рік. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упов-

новажених осіб) відбудеться за місцем проведення річних Загальних збо-
рів в день їх проведення з 09.00 до 09.50. 

Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів -
паспорт і належним чином оформлене доручення. Акціонери Товариства
мають можливість під час підготовки до Зборів ознайомитись з документа-
ми (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного. 

Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товарис-
тва мають право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Зборів. 

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись у Товаристві за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Громадянсь-
кої війни, буд. 11, кімната 1, по робочих днях з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних папе-

рах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та документ,
що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайом-
лення з документами - довіреність, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (ма-
теріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
Зборів, посадова особа Товариства - Голова Правління. В день проведен-
ня Зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна
ознайомитись у місці проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Збо-
рів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з
питань порядку денного надсилати за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Героїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1. Додаткову інформацію мож-
ливо отримати за телефонами: (056) 724-53-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 16,7 21,9
Основні засоби 16,7 21,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 95,1 113,6
Сумарна дебіторська заборгованість 175,5 189,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,1 5,0
Нерозподілений прибуток 148,8 189,2
Власний капітал 245,4 285,8
Статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 46,7 40,4
Чистий прибуток (збиток) (40,4) (116,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80000 80000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівником на кінець періоду
(осіб) 5 6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БРОКІНВЕСТ-ЛАЕРТ"

(код ЄДРПОУ  33667670, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 17.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 13.30 до 13.50. Час початку реєстрації акціонерів
13.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 13.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1.Обрання лічильної комісії; 
2.Затвердження звіту виконавчого органу; 
3.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
4.Затвердження річного звіту товариства; 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу,

звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
6.Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
8.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться

з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винаго-
роди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії (Ревізором); 

9.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених за-
коном; 

10.Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
11.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
12. Зміна місцезнаходження;

13. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій
редакції.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056)7892568. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 263067 101976
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 72629 100500
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 573 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 11
Нерозподілений прибуток 1 436
Власний капітал 18972 18926
Статутний капітал 16540 16540
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 244095 83050
Чистий прибуток 1 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16540000 16540000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 3 2
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "БАГІН-ЦЕНТР" (місцезнаходження: 49125, м. Дніпро-
петровськ, вул. Героїв Громадянської війни, буд. 11) повідомляє про прове-
дення річних Загальних зборів акціонерів. Збори відбудуться 27 березня
2015 року о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ге-
роїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах Товариства: 23 березня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Прий-
няття рішення про припинення їх повноважень.

2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2014
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради То-
вариства за 2014 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014

рік. 
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (упов-

новажених осіб) відбудеться за місцем проведення річних Загальних збо-
рів в день їх проведення з 09.00 до 09.50. 

Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів -
паспорт і належним чином оформлене доручення. Акціонери Товариства
мають можливість під час підготовки до Зборів ознайомитись з документа-
ми (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного. 

Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери Товарис-
тва мають право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до порядку денного Зборів. 

З документами з питань порядку денного акціонери можуть ознайоми-
тись у Товаристві за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Громадянсь-
кої війни, буд. 11, кімната 1, по робочих днях з 10.00 до 14.00. 

Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно
пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних папе-

рах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та документ,
що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайом-
лення з документами - довіреність, оформлену відповідно до чинного за-
конодавства. 

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (ма-
теріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
Зборів, посадова особа Товариства - Голова Правління. В день проведен-
ня Зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна
ознайомитись у місці проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Збо-
рів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з
питань порядку денного надсилати за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Героїв Громадянської війни, буд. 11, кімната 1. Додаткову інформацію мож-
ливо отримати за телефонами: (056) 724-53-16.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 16,7 21,9
Основні засоби 16,7 21,4
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 95,1 113,6
Сумарна дебіторська заборгованість 175,5 189,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,1 5,0
Нерозподілений прибуток 148,8 189,2
Власний капітал 245,4 285,8
Статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 46,7 40,4
Чистий прибуток (збиток) (40,4) (116,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 80000 80000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівником на кінець періоду
(осіб) 5 6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БРОКІНВЕСТ-ЛАЕРТ"

(код ЄДРПОУ  33667670, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська
обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове-
дення загальних зборів акціонерів: 17.03.2015 року. Час проведення за-
гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.00. Місце проведення за-
гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс-
то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу-
динок 5, зала засідань. 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні
збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен-
ня загальних зборів з 13.30 до 13.50. Час початку реєстрації акціонерів
13.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 13.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 11.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд-
ком денним:

1.Обрання лічильної комісії; 
2.Затвердження звіту виконавчого органу; 
3.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 
4.Затвердження річного звіту товариства; 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу,

звіту Ревізійної комісії (Ревізора); 
6.Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора); 
7. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора); 
8.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться

з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винаго-
роди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами
Ревізійної комісії (Ревізором); 

9.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених за-
коном; 

10.Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік; 
11.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які

можуть вчинятись товариством протягом року; 
12. Зміна місцезнаходження;

13. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій
редакції.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  До дня прове-
дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад-
ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль-
ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.  Посадова особа
відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правлін-
ня - Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056)7892568. Також розкриваємо
іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів Для
участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо-
бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го-
лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата
складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль-
них зборів - 06.02.2015р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника звітний період
(орієнтовано)

попередній
період

Усього активів 263067 101976
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 72629 100500
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 573 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 11
Нерозподілений прибуток 1 436
Власний капітал 18972 18926
Статутний капітал 16540 16540
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 244095 83050
Чистий прибуток 1 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 16540000 16540000
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) - -

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

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 3 2
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ЗМІНИ, що Є НЕВІД’ЄМНою ЧАСТИНою
ПРоСПЕКТУ ЕМІСІї оБЛІГАцІй

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ДЕЛЬТА БАНК»

Увага!
Реєстрація	змін	до	проспекту	емісії	облігацій,	що	проводиться	Націо-

нальною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	не	може	розгля-
датися	як	гарантія	вартості	цих	облігацій.	Відповідальність	за	достовір-
ність	відомостей,	наведених	у	документах,	що	подаються	для	реєстрації	
змін	до	проспекту	емісії	облігацій,	несуть	особи,	що	підписали	ці	доку-
менти.

1. Інформацію відносно облігацій серії «V», зазначену в підпунк-
ту 3.9.1. пункту 3.9. Проспекту емісії облігацій серії V, W, X, Y, Z, 
A1, B1, C1 АТ «Дельта Банк» (далі – Проспект) викласти в на-
ступній редакції:

3.9.1.Умови та дата закінчення обігу облігацій
облігації серії «V»	обертаються	вільно	на	території	України	протя-

гом	всього	терміну	їх	обігу.	Власниками	облігацій	серії «V»	можуть	бути	
юридичні	та	фізичні	особи,	резиденти	та	нерезиденти	України.	Обіг	об-
лігацій	серії «V»	здійснюється	з	дотриманням	положень	законодавства	
про	Національну	депозитарну	 систему	України	 за	рахунками	 у	цінних	
паперах.	Власник	облігацій	має	відкрити	рахунок	у	цінних	паперах	у	об-
раної	ним	депозитарної	установи.	Право	власності	на	придбані	облігації	
серії «V»	виникає	з	моменту	їх	зарахування	на	рахунок	у	цінних	паперах	
покупця	у	депозитарній	установі	та	підтверджується	випискою	з	цього	
рахунку,	яку	надає	депозитарна	установа.

Для	 купівлі	 облігацій	 серії «V»	 покупець	 облігацій	 серії «V» 
обов’язково	повинен	мати	рахунок	у	цінних	паперах,	відкритий	в	одній	з	
ліцензованих	 Національною	 комісією	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	
ринку	депозитарних	установ.

Обіг	облігацій	серії «V»	починається	з	дня,	наступного	за	днем	реє-
страції	Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	зві-
ту	про	результати	розміщення	облігацій	серії «V»	і	видачі	свідоцтва	про	
реєстрацію	випуску	облігацій	серії «V».

На	вторинному	ринку	облігації	серії «V»	продаються	за	договірною	
ціною.

Дата	 закінчення	обігу	облігацій	серії «V» 24.01.2016 року (включ-
но).

АТ	«Дельта	Банк»	має	право	придбавати	облігації	серії «V»	на	вто-
ринному	ринку	за	договірною	ціною,	здійснювати	подальшу	реалізацію	
придбаних	 облігацій,	 укладати	 цивільно-правові	 угоди	 відносно	 вику-
плених	облігацій,	зберігати	облігації	на	рахунку	у	цінних	паперах	до	по-
гашення	випуску	та	здійснювати	по	відношенню	до	облігацій	цього	ви-
пуску	всі	та	будь-які	інші	дії,	що	не	суперечать	чинному	законодавству	
України.

2. Інформацію відносно облігацій серії «V», зазначену в підпунк-
ті 3.10.1. пункту 3.10. Проспекту викласти в наступній редакції:

3.10.1.Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу 
за облігаціями

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «V»	 здійсню-
ються	Емітентом	самостійно	на	підставі	 зведеного	облікового	реєстру	
власників	облігацій	серії «V»,	складеного	депозитарієм	на	кінець	опера-
ційного	дня,	що	передує	даті	 початку	виплати	відсоткового	доходу	по	
облігаціям	серії «V»,	та	надається	депозитарієм	на	дату	початку	випла-
ти	відсоткового	доходу.	

Виплата	відсоткового	доходу	відбувається	за	адресою:	
01133,	Україна,	місто	Київ,	вулиця	Щорса,	36	«Б»,	
(тел.:+38(044)495-64-29;	факс:+38(044)499-28-45;	електронна	пошта:	

E.Tkachenko@deltabank.com.ua;	S.Kinberg@deltabank.com.ua)
шляхом	перерахування	відсоткового	доходу	власникам	облігацій	на	

їх	банківські	рахунки.	
Виплата	відсоткового	доходу	за	облігаціями	серії «V»	здійснюється	

17	(сімнадцять)	разів,	протягом	1	(одного)	банківського	дня	після	закін-
чення	відповідного	відсоткового	періоду.

Дати	початку	і	закінчення	відсоткових	періодів,	та	дати	початку	і	за-
кінчення	виплати	відсоткового	доходу	за	облігаціями	серії «V»	:

Таблиця 1

Відсо-
тковий 
період

Початок 
періоду

Кінець 
періоду

Дата 
початку 
виплати

Дата 
закінчен-

ня 
виплати

Трива-
лість 

періоду, 
днів

1 05.12.2011 04.03.2012 05.03.2012 05.03.2012 91
2 05.03.2012 03.06.2012 04.06.2012 04.06.2012 91
3 04.06.2012 02.09.2012 03.09.2012 03.09.2012 91
4 03.09.2012 02.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 91
5 03.12.2012 03.03.2013 04.03.2013 04.03.2013 91

6 04.03.2013 02.06.2013 03.06.2013 03.06.2013 91
7 03.06.2013 01.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 91
8 02.09.2013 01.12.2013 02.12.2013 02.12.2013 91
9 02.12.2013 02.03.2014 03.03.2014 03.03.2014 91
10 03.03.2014 01.06.2014 02.06.2014 02.06.2014 91
11 02.06.2014 31.08.2014 01.09.2014 01.09.2014 91
12 01.09.2014 30.11.2014 01.12.2014 01.12.2014 91
13 01.12.2014 25.01.2015 26.01.2015 26.01.2015 56
14 26.01.2015 26.04.2015 27.04.2015 27.04.2015 91
15 27.04.2015 26.07.2015 27.07.2015 27.07.2015 91
16 27.07.2015 25.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 91
17 26.10.2015 24.01.2016 25.01.2016 25.01.2016 91

Остання	виплата	відсоткового	доходу	здійснюється	одночасно	з	по-
гашенням	 облігацій	 серії «V»	 .	 Якщо	 строк	 погашення	 облігацій	 се-
рії  «V»	або	виплати	відсоткового	доходу	за	облігаціями	серії «V»	при-
падає	 на	 святковий	 (вихідний)	 день	 за	 законодавством	 України,	
виплата	відсоткового	доходу	здійснюється	у	відповідний	строк,	почи-
наючи	з	наступного	за	святковим	(вихідним)	робочим	днем.	Відсотки	
за	облігаціями	серії «V»	за	вказані	святкові	(вихідні)	дні	не	нарахову-
ються	та	не	виплачуються.

3. Інформацію відносно облігацій серії «V», зазначену в підпунк-
ті 3.10.2.1. підпункту 3.10.2. пункту 3.10. Проспекту викласти в 
наступній редакції:

3.10.2.Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок ви-
плати відсоткового доходу.

3.10.2.1.Заплановані	відсотки
Відсоткова	ставка	за	облігаціями	серії «V»:	на	1-17	відсоткові	періо-

ди	встановлюється	в	розмірі	10,75%	(десять	цілих	сімдесят	п’ять	сотих	
відсотків)	річних	у	гривні.	

4. Інформацію відносно облігацій серії «V», зазначену в підпунк-
ті 3.10.2.2. підпункту 3.10.2. пункту 3.10. Проспекту викласти в 
наступній редакції:

3.10.2.Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок ви-
плати відсоткового доходу.

3.10.2.2.Метод	розрахунку
Відсотки за облігаціями серії «V»	нараховуються	відповідно	до	від-

соткових	періодів.	Тривалість	кожного	відсоткового	періоду	зазначена	в	
Таблиці	1.	При	проведенні	усіх	розрахунків	кількість	днів	у	році	прийма-
ється	за	365	(триста	шістдесят	п’ять).

Сума	доходу	на	одну	облігацію	серії «V»,	що	підлягає	виплаті	за	від-
повідний	відсотковий	період,	розраховується	за	формулою:

365%100
%1000 ТСтавкаДохід ××=  ;

Де:	
Дохід	–	сума	нарахованого	відсоткового	доходу	за	відповідний	відсо-

тковий	період	(у	гривнях);	
1000	-	номінальна	вартість	облігації	,	в	гривнях;	
Т	–	тривалість	відсоткового	періоду	(кількість	днів	кожного	відсотко-

вого	періоду	зазначена	в	Таблиці	1);
%Ставка	–	ставка,	за	якою	нараховується	відсотковий	дохід	за	об-

лігаціями	серії «V» Сума	відсоткового	доходу	на	1	(одну)	облігацію	се-
рії  «V» розраховується	з	точністю	до	1	 (однієї)	копійки	за	правилами	
математичного	округлення.

Виплата	 відсоткового	 доходу	 за	 облігаціями	серії «V»	 здійсню-
ється	 власникам	 облігацій	 з	 урахуванням	 чинного	 законодавства	
України.

5. Інформацію відносно облігацій серії «V», зазначену в під-
пункті 3.11.1. пункту 3.11. Проспекту викласти в наступній ре-
дакції:

3.11.1.Адреси місць, дати початку і закінчення погашення об-
лігацій

Погашення облігацій серії «V»	буде	проходити	за	адресою:	
01133,	Україна,	місто	Київ,	вулиця	Щорса,	36	«Б»,	
(тел.:+38(044)495-64-29;	факс:+38(044)499-28-45;	
електронна	 пошта:	 E.Tkachenko@deltabank.com.ua;	 S.Kinberg@

deltabank.com.ua)
Дата	початку	погашення	облігацій	серії	«V»	–	25.01.2016 року.
Дата	закінчення	погашення	облігацій	серії	«V»	–	25.01.2016 року.
6. Ці зміни є невід’ємною частиною Проспекту, затверджено-

го рішенням Спостережної ради АТ «Дельта Банк» (протокол 
№  281 від 03.11.2011 р.) та зареєстрованого Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку 23.11.2011р.

Голова Ради Директорів
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
Попова о.ю.
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«Быки» рынка акций Украины в среду 
захватили первенство на рынке

Рынок	 акций	 Украины	 завершил	 торги	 в	 среду	
ростом	 биржевых	 индексов:	 индикатор	 «Украин-
ской	биржи»	(УБ)	повысился	на	1,34%	-	до	993,79	
пункта,	индекс	ПФТС	–	на	0,48%,	до	391,65	пункта.
Объем	торгов	на	УБ	составил	19,9	млн	грн,	в	том	

числе	акциями	–	18,2	млн	грн.
Торговый	 оборот	 на	 ПФТС	 составил	 111,1	 млн	

грн,	в	том	числе	акциями	–	12,4	млн	грн.	Капитали-
зация	ценных	бумаг	на	бирже	снизилась	на	0,28%		-	
до	155,195	млрд	грн.
Среди	индексных	акций	УБ	больше	всех	подоро-

жали	 бумаги	 Алчевского	 меткомбината	 (+6,61%),	
Енакиевского	метзавода	(+4%)	и	Крюковского	ваго-
ностроительного	завода	(+1,9%).
В	то	же	время	основную	поддержку	росту	инди-

катора	оказали	акции	«Мотор	Сичи»	(+1,66%).
Снизились	в	цене	только	акции	Авдеевского	кок-

сохимзавода	(-5,42%)	и	Райффайзен	Банка	Аваль	
(-0,11%).
В	индексе	ПФТС	лучшая	динамика	зафиксирова-

на	 по	 бумагам	 Укрсоцбанка	 (+5,1%),	 Авдеевского	
коксохимзавода	 (+4,58%)	 и	 Алчевского	 меткомби-
ната	(+4,17%).
Больше	 всех	 упали	 акции	 «ДТЭК	 Захидэнерго»	

(-8,16%),	Северного	ГОКа	(-4,76%)	и	Стахановского	
вагоностроительного	завода	(-1,95%).
Индекс	 Варшавской	 фондовой	 биржи	 WIG-

Ukraine	 в	 среду	 повысился	 на	 1,08%	 -	 до	 271,26	
пункта	 при	 объеме	 торгов	 2,9	 млн	 злотых	 (13,25	
млн	грн).
В	«индексной	корзине»	больше	подорожали	ак-

ции	«Овостара»	(+3,52%),	«Милкиленда»	(+1,81%)	
и	агрохолдинга	ИМК	(+1,67%).
Подешевели	 только	 акции	KSG	Agro	 (-2,83%)	 и	

«Агротона»	(-0,78%).

фондовые индексы Украины в четверг 
утром замедлили рост, индекс УБ 

подкрадывается к 1000п
Рынок	акций	Украины	в	четверг	утром	сохранял	

наметившуюся	 днем	 ранее	 положительную	 дина-
мику,	но	рост	индексов	несколько	замедлился:	ин-
дикатор	 «Украинской	 биржи»	 (УБ)	 к	 11:10	 кв	
повысился	 на	 0,44%	 -	 до	 998,14	 пункта,	 индекс	
ПФТС	–	на	0,25%,	до	382,59	пункта.
Среди	 индексных	 акций	 УБ	 утром	 в	 авангарде	

роста	 были	 бумаги	 Авдеевского	 коксохимзавода	
(+5,64%),	 Алчевского	 меткомбината	 (+2,33%)	 и	
«Укрнафты»	(+2,01%).
Снижались	 только	 акции	 Райффайзен	 Банка	

Аваль	(-0,46%).
На	ПФТС	дорожали	акции	Алчевского	меткомби-

ната	 (+3,17%),	«Азовстали»	 (+1,28%)	и	Северного	

ГОКа	 (+1,23%)	 и	 дешевели	 –	 Ясиновского	 коксо-
химзавода	(-2,62%),	концерна	«Стирол»	(-1,33%)	и	
«Донбассэнерго»	(-1,15%).

Brent слабо дорожает, цена WTI 
незначительно снижается после обвала в 

среду на 8,7%
Нефть	Brent	слабо	дорожала	в	четверг,	цена	WTI	

незначительно	снижалась	после	обвала	в	среду	на	
8,7%,	 ставшего	 реакцией	 на	 опубликованные	 в	
США	данные	о	росте	запасов	сырья	до	максималь-
ного	 за	 30	 лет	 уровня,	 сообщает	 агентство	
Bloomberg.
Мартовские	фьючерсы	на	нефть	Brent	на	лондон-

ской	бирже	ICE	Futures	к	8:37	МСК	выросли	в	цене	
на	$0,1	(0,18%)	-	до	$54,26	за	баррель.	К	закрытию	
рынка	 в	 среду	 стоимость	 фьючерсов	 рухнула	 на	
$3,75	(6,48%)	и	составила	$54,16	за	баррель.
Цена	 фьючерса	 на	 нефть	 WTI	 на	 март	 на	

электронных	торгах	Нью-Йоркской	товарной	биржи	
(NYMEX)	 уменьшилась	 к	 этому	 времени	 на	 $0,15	
(0,41%)	-	до	$48,3	за	баррель.	По	итогам	предыдущей	
сессии	 контракт	 подешевел	 на	 $4,6	 (8,67%),	 до	
$48,45	за	баррель.
За	 4	 сессии	 до	 среды	 котировки	 Brent	 и	 WTI	

выросли	 примерно	 на	 20%	 на	 ожиданиях,	 что	
существенные	 сокращения	 затрат	 среди	 крупней-
ших	нефтедобывающих	компаний	могут	привести	к	
уменьшению	избытка	нефти	на	рынке.
Запасы	нефти	в	США	за	прошедшую	неделю	уве-

личились	на	6,33	млн	баррелей	-	до	413,1	млн	бар-
релей	-	максимального	уровня	с	августа	1982	года,	
свидетельствуют	 данные	Минэнерго	 США.	 Темпы	
прироста	запасов	превзошли	ожидания	рынка	по-
чти	вдвое.
«Преобладающим	фактором	являются	опасения	

в	отношении	избыточных	запасов	нефти	на	рынке,		-	
отмечает	главный	инвестиционный	директор	Ayers	
Alliance	 Securities	 в	 Сиднее	 Джонатан	 Барратт.	 -	
Сейчас	рынок	пытается	найти	точку	опоры,	на	это	
указывает	 и	 высокая	 волатильность.	 Любые	
сигналы	ослабления	мировой	экономики	негативно	
скажутся	на	стоимости	нефти».
Аналитики	нью-йоркской	Eurasia	Group	полагают,	

что	«новой	нормой»	для	нефтяного	рынка	на	сле-
дующие	несколько	лет	станет	уровень	в	$60-$70	за	
баррель.
Поставки	 нефти	 на	 мировой	 рынок	 превысят	

спрос	примерно	на	2	млн	баррелей	в	сутки	в	пер-
вом	полугодии	2015	года,	полагает	министр	нефти	
Ирана	Биджан	Намдар	Зангане.

Евро подешевел до $1,1338 из-за решения 
ЕцБ по греческим госбумагам

Евро	в	ходе	торгов	в	четверг	дешевеет	в	паре	с	
долларом	США	и	другими	валютами	из-за	решения	
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Европейского	центрального	банка	(ЕЦБ)	перестать	
принимать	 греческие	 гособлигации	 в	 залог,	 сооб-
щает	агентство	Bloomberg.
Евро	к	8:45	МСК	в	четверг	стоил	$1,1338	по	срав-

нению	с	$1,1344	на	закрытие	североамериканских	
торгов	 4	февраля,	 за	 которые	единая	 валюта	 по-
дешевела	на	1,1%.
Курс	японской	валюты	к	доллару	США	опустился	

к	этому	времени	до	117,21	иены	со	117,28	иены	по	
итогам	предыдущей	сессии,	пара	евро/иена	торгу-
ется	на	уровне	132,91	иены	против	133,04	иены	в	
среду.
В	среду	вечером	ЕЦБ,	сославшись	на	действую-

щие	 в	 еврозоне	 правила,	 существенно	 ограничил	
предоставление	кредитов	банковской	системе	Гре-
ции,	отказавшись	принимать	в	залог	государственные	
облигации	Греции.	Теперь	 греческие	банки	смогут	
использовать	только	экстренные	программы	креди-
тования	ЕЦБ.
В	отношении	греческих	бумаг	-	в	связи	с	действи-

ем	 соглашения	 об	 оказании	 Греции	 финансовой	
помощи	-	с	2012	года	действовало	временное	пра-
вило,	 которое	 разрешало	 принимать	 в	 залог	 гре-
ческие	бумаги,	несмотря	на	то,	что	их	рейтинг	ниже	
инвестиционного	 уровня.	 Однако	 действие	 евро-
пейской	программы	кредитования	Греции	истекает	
28	февраля,	новые	условия	сотрудничества	Афин	
с	ЕС	пока	не	согласованы.
В	 четверг	 участники	 рынка	 Forex	 ждут	 итогов	

февральского	 заседания	 Банка	 Англии,	 включая	
обновленные	 макропрогнозы.	 По	 оценкам	
экономистов,	 британский	 ЦБ	 сохранит	 курс	
денежно-кредитной	политики.

Низкие процентные ставки могут сдержать 
рост бюджетного дефицита и госдолга 

США - эксперты
Сохранение	процентных	ставок	в	США	на	низком	

уровне	в	ближайшие	годы	может	сдержать	рост	бю-
джетного	 дефицита	 и	 долговой	 нагрузки,	 пишет	
MarketWatch.
Бюджетное	управление	(CBO)	Конгресса	США	в	

своих	 недавних	 прогнозах	 отмечает,	 что	 через	
10		лет	дефицит	американского	бюджета	снова	бу-
дет	 превышать	 $1	 трлн,	 если	 не	 предпринять	
решительных	 мер	 по	 сокращению	 расходов	 или	
повышению	налогов.	Однако	такие	прогнозы	пред-
усматривают	 довольно	 существенное	 повышение	
процентных	ставок.
CBO	 исходит	 из	 того,	 что	 в	 2025	 году	 средняя	

процентная	ставка,	которую	Вашингтон	будет	пла-
тить	по	своим	долговым	обязательствам,	составит	
около	3,8%	против	1,8%	в	прошлом	году.	В	теории	
это	соответствует	ожиданиям	Федеральной	резерв-
ной	системы	(ФРС),	намеревающейся	поднять	свои	

краткосрочные	процентные	ставки	за	это	время	как	
минимум	до	3,5-4%.	На	практике	же	может	оказать-
ся	 так,	 что	 ставки	 будут	 расти	 существенно	 мед-
леннее	в	силу	целого	ряда	факторов	-	от	зарегули-
рованности	 банков	 до	 выхода	 на	 пенсию	
послевоенных	поколений,	отмечают	эксперты.
Процентные	ставки	в	США	пока	не	возобновили	

рост,	несмотря	на	подъем	ВВП	на	2,4%	в	2014	году	
и	резкое	снижение	безработицы.	На	этом	фоне	до-
ходность	10-летних	US	Treasuries	держится	суще-
ственно	ниже	2%.
По	оценкам	CBO,	разница	в	1	процентный	пункт	

между	 ожидаемыми	 им	 процентными	 ставками	 и	
реальностью	будет	означать	изменение	бюджетно-
го	 дефицита	 на	 $1,7	 тлрн	 за	 10	 лет.	 Если	 ставки	
продержатся	у	текущих	отметок	до	2025	года,	США	
«сэкономят»	 больше	 $2,3	 трлн,	 хотя	 эксперты	
называют	 такое	 предложение	 крайне	
маловероятным.

Индекс сферы услуг США ISM Non-
Manufacturing неожиданно вырос в январе
Индекс	деловой	активности	в	сфере	услуг	США	

(ISM	Non-Manufacturing)	вырос	в	январе	2014	года	
до	56,7	пункта	с	пересмотренного	показателя	в	56,5	
пункта	в	декабре,	свидетельствуют	данные	Инсти-
тута	управления	поставками	(ISM).
Эксперты,	 опрошенные	 агентством	 Bloomberg,	

ожидали	снижения	индикатора	до	56,4	пункта.
Превышение	индексом	отметки	в	50	пунктов	сви-

детельствует	о	росте	деловой	активности	в	сфере	
услуг,	тогда	как	значение	индекса	менее	50	пунктов	
говорит	о	ее	снижении.
Американские	компании	испытывают	рост	спро-

са	на	свои	услуги	по	мере	увеличения	занятости	в	
США	и	уменьшения	цен	на	топливо.	Сфера	услуг,	
на	которую	приходится	до	90%	ВВП	страны,	может	
стать	 опорой	 для	 экономики	 Штатов,	 поскольку	
промышленные	 предприятия	 испытывают	
проблемы	 в	 связи	 с	 замедлением	 роста	 мировой	
экономики	и	повышением	курса	доллара.
«Потребительские	 расходы	 станут	 движущей	

силой	 американской	 экономики	 в	 первой	 поло-
вине	 2015	 года,	 -	 сказал	 экономист	 Standard	
Chartered	 Томас	 Костберг.	 -	 Перспективы	 для	
компаний,	 оказывающих	 услуги	 населению,	
весьма	 радужные,	 тогда	 как	 нефтесервисные	
фирмы	 могут	 столкнуться	 с	 определенными	
сложностями».
Подындекс,	показывающий	уровень	занятости	в	

сфере	 услуг	 США,	 в	 январе	 уменьшился	 до	 51,6	
пункта,	 минимума	 почти	 за	 год,	 с	 55,7	 пункта	 в	
предыдущем	 месяце,	 тогда	 как	 подындекс	 пред-
принимательской	 активности	 повысился	 до	 61,5	
пункта	с	58,6	пункта	в	декабре.
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Подындекс	новых	заказов	вырос	с	59,2	пункта	до	
59,5	пункта.
ISM	рассчитывает	индекс	ISM	Non-Manufacturing	

на	 основании	 данных	 компаний	 из	 62	 сегментов	
сферы	 услуг,	 на	 долю	 которой	 приходится	 почти	
90%	американского	ВВП.

Индийский банк HDFC намерен привлечь 
$1,5 млрд от продажи акций в США и Индии
Индийский	 HDFC	 Bank	 Ltd.,	 крупнейший	 по	

рыночной	стоимости	в	стране,	планирует	привлечь	
около	$1,5	млрд	от	размещения	акций	в	США	и	Ин-
дии,	сообщило	агентство	Bloomberg.
Банк	намерен	разместить	22	млн	американских	

депозитарных	расписок	(ADR)	на	сумму	$1,2	млрд.
Кроме	 того,	 он	 планирует	 продать	 институцио-

нальным	инвесторам	в	Индии	акции	по	цене	1057-
1067	 рупий	 и	 получить	 еще	 15	 млрд	 рупий	 ($243	
млн).	Заявленная	цена	примерно	на	1%	ниже	коти-
ровок	акций	на	закрытие	торгов	в	среду.
HDFC	 имеет	 опцион	 на	 расширение	 объема	

допэмисии	до	20	млрд	рупий.
Полученные	средства	позволят	HDFC	улучшить	

показатель	 адекватности	 капитала	 и	 увеличить	
объемы	кредитования.
По	данным	Bloomberg,	данное	размещение	ADR	

станет	крупнейшим	на	американском	рынке	среди	
индийских	компаний	с	2009	года.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы  
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