
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
25.11.2014  м. Київ  № 1579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 грудня 2014 року 1567/26344

Про внесення змін до По-
рядку складання та подан-
ня запитів на публічну ін-
формацію, розпорядником 
якої є Національна комісія 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», з метою забезпечення 
виконання вимог Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Підпункт 6.2 пункту 6 розділу I Порядку складання 

та подання запитів на публічну інформацію, розпорядни-

ком якої є Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 09 жовтня 
2012 року № 1403, зареєстрованого у Міністерстві юсти-
ції України 25 жовтня 2012 року за № 1789/22101, ви-
класти у такій редакції:

«6.2. До територіальних органів НКЦПФР:
Дніпровське територіальне управління:
на поштову адресу: Дніпровське територіальне управ-

ління НКЦПФР, 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набе-
режна ім. Леніна, буд. 29, к. 503;

телефоном: (056)778-20-30, факсом: (056)762-54-88;
Західне територіальне управління:
на поштову адресу: Західне територіальне управління 

НКЦПФР, 79008, м. Львів, пл. Міцкевича, 8;
телефоном, факсом: (032)235-85-89;
Південно -Українське територіальне управління:
на поштову адресу: Південно -Українське територіаль-

не управління НКЦПФР, 65078, м. Одеса, вул. Гайда-
ра,  13; 

телефоном, факсом: (048)765-04-05;
Прикарпатське територіальне управління:
на поштову адресу: Прикарпатське територіальне 

управління НКЦПФР, 76004, м. Івано-Франківськ, 
вул.  Грушевського, 21; 

телефоном, факсом: (034)255-21-43;
Східне територіальне управління: 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1579 від 25.11.2014 р. 
Рішення Комісії № 1730–1737 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1739–1741 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1745–1749 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1753 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1774 від 16.12.2014 р. 
Рішення Комісії № 1775 від 16.12.2014 р.

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

№243 (1996) 19.12.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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на поштову адресу: Східне територіальне управління 
НКЦПФР, 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 1 
під’їзд, 4 поверх, кім. 69-74; 

телефоном, факсом: (057)714-20-26; 
Центральний територіальний департамент:
на поштову адресу: Центральний територіальний де-

партамент НКЦПФР, 03680, м. Київ, вул. Горького, 51; 
телефоном, факсом: (044)287-07-32; 289-30-59;  

287-23-17.».
2. Юридичному департаменту (Мартиненко 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 (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 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 залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» грудня 2014  м. Київ  №1730

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ 
«КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» 
(ідентифікаційний код юри-
дичної особи 33153077) 

За підсумками розгляду документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі ду-
бліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Наці-
ональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 19.12.2014 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ» (03150, 
м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 65; ідентифіка-
ційний код юридичної особи 33153077) ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської 
діяльності. 

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідної ліцензії 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014  м. Київ  № 1731

Про видачу ліцензій на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕ-
ТИЧНИЙ РЕЄСТР» іденти-
фікаційний код юридичної 
особи 21656006

За підсумками розгляду документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензій на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі ду-
бліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Наці-
ональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1.  Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕ-
ЄСТР» (01010, м. Київ, вулиця Суворова, будинок 4/6, 
ідентифікаційний код юридичної особи 21656006) лі-
цензії на провадження професійної діяльності на 
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фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме: брокерської діяльності; дилерської ді-
яльності.

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

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» грудня 2014  м. Київ  № 1732

Про видачу ліцензій на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ 
«БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ», ідентифіка-
ційний код юридичної осо-
би 33056212

За підсумками розгляду документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензій на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі ду-
бліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Наці-
ональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 24.12.2014 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» (01133, м. Київ, вулиця Кутузова, буди-
нок 18/7; ідентифікаційний код юридичної особи 
33056212) ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме: брокерської діяльності; дилер-
ської діяльності.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідних ліцензій 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

від «16» грудня 2014  м. Київ  № 1733

Про видачу ліцензій на 
провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ «ІН-
ВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«А.І.С.Т.- ІНВЕСТ» (іденти-
фікаційний код юридичної 
особи 22925951) 

За підсумками розгляду документів, поданих заяв-
ником до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензій на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі ду-
бліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Наці-
ональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 29.01.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«А.І.С.Т.- ІНВЕСТ» (03680, м. Київ, вулиця Червоноар-
мійська, будинок 57/3; ідентифікаційний код юридичної 
особи 22925951) ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилер-
ської діяльності, андеррайтингу. 

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідних ліцензій 
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до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» грудня 2014  м. Київ  № 1734

Про видачу ліцензій на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними папера-
ми ПрАТ  «ЗАПОРІЖ-
СТАЛЬ - АГ», ідентифіка-
ційний код юридичної 
особи 24511691

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

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 29.12.2014 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНО-

МУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ» (69008, Запо-
різька обл., місто Запоріжжя, вулиця Південне шосе, бу-
динок 72; ідентифікаційний код юридичної особи 
24511691) ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської ді-
яльності.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідних ліцензій 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014  м. Київ  №1735 

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-
СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 
(ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23785133) 

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

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензію серії АВ №581331 від 

02.06.2011 видану ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
23785133) на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папера-
ми, а саме брокерської діяльності відповідно, на підставі 
документів щодо переоформлення ліцензії у зв’язку зі 
зміною місцезнаходження, а саме: з 83050, Донецька об-
ласть, м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Універ-
ситетська, Б. 52 на 08292, Київська обл., місто Буча, 
бульвар Богдана Хмельницького, будинок 6, офіс 253.

2. Визнати недійсними ліцензію серії АВ №581331 від 
02.06.2011 видану ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ» на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папера-
ми, а саме брокерської діяльності відповідно, у зв'язку з 
її переоформленням. 

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

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

5. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про переоформлення відповід-
ної ліцензії до ліцензійного реєстру професійних учасни-
ків ринку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О.Тарасенка.

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

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014р.  м. Київ  №1736

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ВАНБЕР 
ФАЙНЕНШАЛ», ідентифіка-
ційний код юридичної осо-
би 33497886

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме, брокерської діяльності серії АВ 
№ 533918 від 13.05.2010, дилерської діяльності серії АВ 
№ 533919 від 13.05.2010 видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАНБЕР ФАЙНЕНШАЛ» 
(03680, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 28, 
ідентифікаційний код юридичної особи 33497886), відпо-
відно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на під-
ставі заяви про анулювання ліцензій.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства 
(А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечи-
ти опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014р.  м. Київ  № 1737 

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «КОРПОРАТИВ-
НИЙ КАПІТАЛ» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 
37634958)

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професій-

ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України 
01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (із зміна-
ми), Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№263407 від 01.10.2013, дилерської діяльності серії АЕ 
№263408 від 01.10.2013, діяльності з управління цінни-
ми паперами серії АЕ №263409 від 01.10.2013, видані 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ» (01004, м. Київ, вулиця 
Басейна, будинок 11, офіс 44, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 37634958), відповідно до підпункту 1 пунк-
ту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулюван-
ня ліцензій.

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

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

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

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014  м. Київ  № 1739

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку - депози-
тарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності 
депозитарної установи, 
ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на переоформлення лі-
цензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитар-
ної діяльності депозитарної установи, у зв’язку зі зміною 
місцезнаходження юридичної особи, відповідно до По-
рядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих 
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дублі-
ката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
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14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 01.06.2013 за № 854/23386, 

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

1. Переоформити ліцензію серії АЕ № 286585 від 
08.10.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» (код за 
ЄДРПОУ 24823338) на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а 
саме депозитарної діяльності депозитарної установи, у 
зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, а 
саме: 83112, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Жу-
ковського, будинок 2 на 01032, м. Київ, вулиця Саксаган-
ського, будинок 107/47 Б.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ № 286585 від 
08.10.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи, у зв’язку з переоформленням.

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

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

5. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014  м. Київ  № 1740

Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку - депози-
тарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності 
депозитарної установи, 
ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄ-
СТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) на переоформлення лі-
цензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитар-
ної діяльності депозитарної установи, у зв’язку зі зміною 
місцезнаходження юридичної особи, відповідно до По-
рядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих 
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дублі-

ката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 01.06.2013 за № 854/23386, 

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

1. Переоформити ліцензію серії АЕ № 286565 від 
08.10.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМ-
ПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133) на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депо-
зитарної установи, у зв’язку зі зміною місцезнаходження, 
а саме: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, вулиця Уні-
верситетська, будинок 52 на 08292, Київська обл., місто 
Буча, бульвар Богдана Хмельницького, будинок 6, офіс 
253.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ № 286565 від 
08.10.2013, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМ-
ПАНІЯ» на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарної установи, у зв’язку 
з переоформленням.

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 рі-
шення в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«16» грудня 2014 м. Київ  № 1741

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме діяль-
ності із зберігання активів 
інститутів спільного інвес-
тування ПАТ «ФОРТУНА-
БАНК»

Відповідно до пункту 11 розділу ІV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензії на окремі види професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів (далі - Порядок), затвердженого рішенням 
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Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку (далі-Комісія) від 14.05.2013 № 816 (зі змінами), за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394, 

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

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спіль-
ного інвестування серії АЕ № 263440 від 01.10.2013, ви-
дану ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ФОРТУНА - БАНК» (04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, 
будинок 35-В, код за ЄДРПОУ 26254732), на підставі за-
яви про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 
пункту 1 розділу ІV Порядку.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О.  Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати 
прийняття цього рішення забезпечити опублікування 
цього рішення в офіційному друкованому виданні 
Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.12.2014   №1745

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку щодо інвестицій-
них сертифікатів пайового 
закритого недиверсифікова-
ного венчурного інвестицій-
ного фонду «Інвест-капітал», 
випущених ТОВ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ВІТАЛ-ІНВЕСТ», крім опера-
цій, пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ 

У зв`язку з анулюванням ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «ВІТАЛ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 
34351048) ліцензії на здійснення професійної діяльності 
на фондового ринку – діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління актива-
ми), відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 16.12.2014 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів па-
йового закритого недиверсифікованого венчурного ін-
вестиційного фонду «Інвест-капітал», випущених 
ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВІТАЛ-
ІНВЕСТ», крім операцій, пов`язаних з викупом та спадку-
ванням цих цінних паперів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції, що стосуються внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифіка-
тів пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Інвест-капітал», випущених 
ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВІТАЛ-
ІНВЕСТ», крім операцій, пов`язаних з викупом та спадку-
ванням цих цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійній асо-
ціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ВІТАЛ-ІНВЕСТ» невідкладно розпочати дії, 
пов`язані з ліквідацією пайового закритого недиверсифі-
кованого венчурного інвестиційного фонду «Інвест-
капітал», випущених ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ВІТАЛ-ІНВЕСТ» та повідомити про це Комі-
сію.

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

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «ВІТАЛ-ІНВЕСТ» та ПАТ «Національ-
ний депозитарій України».

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстра-
торів і депозитаріїв.

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Є. Воропаєва.

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

РІШЕННЯ

16.12.2014   №1746

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку щодо інвестицій-
них сертифікатів пайового 
закритого недиверсифікова-
ного венчурного інвестицій-
ного фонду «САМ-ІНВЕСТ», 
випущених ТОВ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СИСТЕМ ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестиційних 
сертифікатів цього ІСІ 

У зв`язку з анулюванням ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(код ЄДРПОУ - 34424097) ліцензії на здійснення профе-
сійної діяльності на фондового ринку – діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність 
з управління активами), відповідно до пункту 30 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 16.12.2014 внесення змін до системи 

депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифіка-
тів пайового закритого недиверсифікованого венчур-
ного інвестиційного фонду «САМ-ІНВЕСТ», випуще-
них ТОВ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СИСТЕМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та спадкуванням цих цінних па-
перів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним 
установам, що здійснюють облік прав власності на цін-
ні папери емітентів у депозитарній системі України, 
здійснювати облікові операції, що стосуються внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку щодо інвес-
тиційних сертифікатів пайового закритого недиверси-
фікованого венчурного інвестиційного фонду 
«САМ-ІНВЕСТ», випущених ТОВ  «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМ ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ», крім операцій, пов`язаних з викупом та спад-
куванням цих цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійній асо-

ціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «СИСТЕМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» невід-
кладно розпочати дії, пов`язані з ліквідацією пайового 
закритого недиверсифікованого венчурного інвести-
ційного фонду «САМ-ІНВЕСТ» та повідомити про це 
Комісію.

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

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії 
(О.  Симоненко) забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ТОВ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМ ЕССЕТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ» та ПАТ «Національний депозитарій 
України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстра-
торів і депозитаріїв.

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
 16.12.2014   №1747

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку щодо інвестицій-
них сертифікатів пайового 
венчурного інвестиційного 
фонду «КАСТЛ 1» недивер-
сифікованого виду закрито-
го типу, випущених ТОВ 
«Компанія з управління ак-
тивами «КАСТЛ ФІНАНС», 
крім операцій, пов`язаних з 
викупом та спадкуванням ін-
вестиційних сертифікатів 
даного ІСІ

У зв`язку з анулюванням ТОВ «Компанія з управління 
активами «КАСТЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 32762055) 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
дового ринку – діяльність з управління активами інститу-
ційних інвесторів (діяльність з управління активами), від-
повідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія)

 В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 16.12.2014 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів па-
йового венчурного інвестиційного фонду «КАСТЛ 1» не-
диверсифікованого виду закритого типу, випущених 
ТОВ  «Компанія з управління активами «КАСТЛ ФІ-
НАНС», крім операцій, пов`язаних з викупом та спадку-
ванням цих цінних паперів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним 
установам, що здійснюють облік прав власності на 
цінні папери емітентів у депозитарній системі Украї-
ни, здійснювати облікові операції, що стосуються вне-
сення змін до системи депозитарного обліку щодо ін-
вестиційних сертифікатів пайового венчурного 
інвестиційного фонду «КАСТЛ 1» недиверсифікова-
ного виду закритого типу, випущених ТОВ «Компанія з 
управління активами «КАСТЛ ФІНАНС», крім опера-
цій, пов`язаних з викупом та спадкуванням цих цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійній асо-
ціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати ТОВ «Компанія з управління активами 
«КАСТЛ ФІНАНС» невідкладно розпочати дії, пов`язані з 
ліквідацією пайового венчурного інвестиційного фонду 
«КАСТЛ 1» недиверсифікованого виду закритого типу та 
повідомити про це Комісію.

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

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ТОВ «Компанія з управління 
активами «КАСТЛ ФІНАНС» та ПАТ «Національний де-
позитарій України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстра-
торів і депозитаріїв.

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.12.2014   №1748

Про зупинення внесення 
змін до системи депози-
тарного обліку щодо ін-
вестиційних сертифікатів 
інвестиційних фондів, ви-
пущених ЗАТ «Компанія з 
управління активами та 
адміністрування пенсій-
них фондів «Бі Ай Ем», 
крім операцій, пов`язаних 
з викупом та спадкуван-
ням інвестиційних серти-
фікатів цих ІСІ 

У зв`язку з анулюванням ЗАТ «Компанія з управлін-
ня активами та адміністрування пенсійних фондів «Бі 
Ай Ем» (код ЄДРПОУ - 34618273) ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фондового ринку  – 
діяльність з управління активами інституційних інвес-
торів (діяльність з управління активами), відповідно 
до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 16.12.2014 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів ін-
вестиційних фондів (перелік додається), випущених 
ЗАТ  «Компанія з управління активами та адмініструван-
ня пенсійних фондів «Бі Ай Ем», крім операцій, пов`язаних 
з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним уста-
новам, що здійснюють облік прав власності на цінні па-
пери емітентів у депозитарній системі України, 
здійснювати облікові операції, що стосуються внесення 
змін до системи депозитарного обліку щодо інвестицій-
них сертифікатів інвестиційних фондів (перелік дода-
ється), випущених ЗАТ «Компанія з управління актива-
ми та адміністрування пенсійних фондів «Бі Ай Ем», 
крім операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням 
цих цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійній асо-
ціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати ЗАТ «Компанія з управління актива-
ми та адміністрування пенсійних фондів «Бі Ай Ем» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №243, 19 грудня 2014 р. 

10

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

невідкладно розпочати дії, пов`язані з ліквідацією 
фондів (перелік додається) та повідомити про це Ко-
місію.

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

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії 
(О.  Симоненко) забезпечити відправлення у встанов-
леному порядку копії цього рішення ЗАТ «Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних 
фондів «Бі Ай Ем» та ПАТ «Національний депозитарій 
України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстра-
торів і депозитаріїв.

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«16» грудня 2014 року №1748

Перелік пайових інвестиційних фондів 
ЗАТ «Компанія з управління активами та 

адміністрування пенсійних фондів «Бі Ай Ем», 
яким з 16.12.2014 зупинено внесення змін 

до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних 
сертифікатів крім операцій, пов`язаних з викупом та 

спадкуванням цих ІСІ

№
з/п

Реєстра-
ційний код 

ЄДРІСІ
Назва інвестиційного фонду

1. 233978 Пайовий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний 
фонд закритого типу 
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

2. 233639 Пайовий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний 
фонд закритого типу 
«ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК: 
ІНВЕСТИЦІЇ У ЗЕМЛЮ»

3. 233637 Пайовий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд 
закритого типу «СТАБІЛЬНИЙ ФОНД: 
ІНВЕСТИЦІЇ У НЕРУХОМІСТЬ ТА 
БУДІВНИЦТВО»

4. 233638 Пайовий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд 
закритого типу «ЗБАЛАНСОВАНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.12.2014   №1749

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку щодо інвести-
ційних сертифікатів інвес-
тиційних фондів, 
випущених ТОВ «Компанія 
з управління активами 
«Авуар», крім операцій, 
пов`язаних з викупом та 
спадкуванням інвестицій-
них сертифікатів цих ІСІ 

У зв`язку з анулюванням ТОВ «Компанія з управління 
активами «Авуар» (код ЄДРПОУ - 31809521) ліцензії на 
здійснення професійної діяльності на фондового ринку – 
діяльність з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами), відповідно до пунк-
ту  30 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 16.12.2014 внесення змін до системи де-

позитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів ін-
вестиційних фондів (перелік додається), випущених 
ТОВ  «Компанія з управління активами «Авуар», крім 
операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням цих цін-
них паперів.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції, що стосуються внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифіка-
тів інвестиційних фондів (перелік додається), випущених 
ТОВ «Компанія з управління активами «Авуар», крім опе-
рацій, пов`язаних з викупом та спадкуванням цих цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійній асо-
ціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати ТОВ «Компанія з управління активами 
«Авуар» невідкладно розпочати дії, пов`язані з ліквідаці-
єю фондів (перелік додається) та повідомити про це Ко-
місію.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішен-
ня, повідомити Комісію про його виконання. 
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7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення ТОВ «Компанія з управління 
активами «Авуар» та ПАТ «Національний депозитарій 
України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстра-
торів і депозитаріїв.

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

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«16» грудня 2014 року №1749

Перелік пайових 
інвестиційних фондів ТОВ «Компанія з управління 

активами «Авуар», яким з 16.12.2014 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо інвестиційних сертифікатів

 крім операцій, пов`язаних з викупом 
та спадкуванням цих ІСІ

№
з/п

Реє-
страцій-
ний код 
ЄДРІСІ

Назва інвестиційного фонду

1. 233080 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Авуар  – А»

2. 233081 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Авуар – В»

3. 233193 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Гемафонд – А»

4. 233217 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Інвестпроект – А»

5. 233219 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Інвестбуд – А»

6. 233062 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Екосорб – А»

7. 233082 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Авуар – Н»

8. 233083 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Авуар – Ц»

9. 233218 Закритий недиверсифікований пайовий 
венчурний інвестиційний фонд 
«Будівельник»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» грудня 2014 р.  м. Київ  №1753

Про видачу ліцензії на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з 
управління активами ін-
ституційних інвесторів 
(діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА 
«АСТА-КАПІТАЛ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-
КАПІТАЛ» до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№  1576/24108, 

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

ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АСТА-КАПІТАЛ» (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буди-
нок 10, ідентифікаційний код юридичної особи 
39159304).

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

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

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

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

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

РІШЕННЯ

16.12.2014 р.  м. Київ  №1774

Щодо надання дозволу на 
проведення вичерпного 
переліку операцій в сис-
темі депозитарного облі-
ку цінних паперів, еміто-
ваних ВАТ«Полтавський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»

Відповідно до Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку із 
зверненням ПАТ «Українська біржа» щодо забезпе-
чення проведення біржових контрактів - других час-
тин операцій РЕПО, укладених на ПАТ «Українська 
біржа», Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі  – Комісія) з метою захисту прав 
інвесторів,

В И Р І Ш И Л А:
1. З метою виконання біржових контрактів - других 

частин операцій РЕПО, укладених на ПАТ «Українська 
біржа», дозволити депозитарію ПАТ «Національний 
депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) зня-
ти обмеження на здійснення операцій в системі депо-
зитарного обліку з цінними паперами, емітованими 
ВАТ  «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» 
(код ЄДРПОУ - 00191282) виключно для проведення 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), відповідними депозитарними 
установами та ПАТ «Розрахунковий центр» (код 
ЄДРПОУ – 35917889) розрахунків за наступними бір-
жовими контрактами, укладеними на ПАТ «Українська 
біржа»: 

1) біржовий контракт № 3340072 від 18.12.2013 року;
2) біржовий контракт № 3437659 від 18.04.2014 року;
3) біржовий контракт № 3519321 від 18.07.2014 року;
4) біржовий контракт № 3527263 від 28.07.2014 року;
5) біржовий контракт № 3554176 від 28.08.2014 року;
6) біржовий контракт № 3554807B від 

21.08.2014  року;
7) біржовий контракт № 3554807S від 21.08.2014 

року;
8) біржовий контракт № 3575824 від 09.09.2014 року;
9) біржовий контракт № 3591787 від 23.09.2014 року;
10) біржовий контракт № 3606361B від 

09.10.2014  року;
11) біржовий контракт № 3617120 від 20.10.2014 року;
12) біржовий контракт № 3617161 від 

20.10.2014  року;
13) біржовий контракт № 3628946 від 

31.10.2014  року;
14) біржовий контракт № 3630372 від 03.11.2014 року;
15) біржовий контракт № 3633515B від 

06.11.2014  року;

16) біржовий контракт № 3633515S від 
06.11.2014  року;

17) біржовий контракт № 3633517 від 06.11.2014 року;
18) біржовий контракт № 3643065 від 14.11.2014 року;
19) біржовий контракт № 3644152S від 

14.11.2014  року;
20) біржовий контракт № 3644152B від 

14.11.2014  року;
21) біржовий контракт № 3606361S від 

09.10.2014  року.
2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 

ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр» (код 
ЄДРПОУ – 35917889) та депозитарним установам, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери, еміто-
вані ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбі-
нат» (код за ЄДРПОУ 00191282) у депозитарній системі 
України, провести вищевказані операції в порядку перед-
баченому чинним законодавством.

3. Після проведення вищезазначених операцій зупи-
нити внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів, емітованих ВАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191282), 
в порядку, встановленому рішенням Комісії від 
11.11.2014 року № 1527.

4. Департаменту контрольно-правової роботи (Р. Ма-
шуренко) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

5. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести 
до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери, емітовані ВАТ «Полтав-
ський гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 
00191282) у депозитарній системі України, дане рішен-
ня Комісії.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
16.12.2014 р.   № 1775

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних папе-
рів, емітованих ПАТ  «ЗНКІФ 
«ФОНД АЛЬФА» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», Національна комі-
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сія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з 
метою захисту прав інвесторів,

 В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ПАТ «ЗНКІФ «ФОНД АЛЬФА» (код 

ЄДРПОУ - 33149736) з Переліку товариств, яким з 
09.12.2014 року зупинено внесення змін до системи де-
позитарного обліку цінних паперів на строк до усунення 
порушення, затвердженого рішенням Комісії від 
09.12.2014 року № 1684.

2. Відновити з 16.12.2014 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «ЗНКІФ 
«ФОНД АЛЬФА» (код ЄДРПОУ - 33149736).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (Р. Ма-
шуренко) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПАТ «ЗНКІФ «ФОНД АЛЬФА» (код ЄДРПОУ - 33149736), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПАТ «ЗНКІФ «ФОНД 
АЛЬФА» (код ЄДРПОУ - 33149736) у депозитарній систе-

мі України, дане рішення Комісії.
5. Департаменту контрольно-правової роботи (Р. 

Машуренко) повідомити про прийняте рішення Асоціа-
цію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізне-
су (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію 
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704).

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

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«БІЛОРІЧЕНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 05.01.2015 р. о 12:00.
Місце проведення зборів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 

буд.  73, оф. 5.
Час та місце реєстрації учасників: з 11:30 до 11:45 за місцем проведення 

зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Змін до Статуту Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на здійснення заходів щодо їх державної реєстрації.
Генеральний директор  ______ М. Л. Камінський
ТОВ «ГЗФ «БІЛОРІЧЕНСЬКА»  м.п.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«БІЛОРІЧЕНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 26.12.2014 р. о 12:00.
Місце проведення зборів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, 

оф. 5.
Час та місце реєстрації учасників: з 11:30 до 11:45 за місцем проведен-

ня зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Змін до Статуту Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на здійснення заходів щодо їх державної реєстрації.
Генеральний директор  ______ М. Л. Камінський
ТОВ «ГЗФ «БІЛОРІЧЕНСЬКА»  м.п.

РЕЙ ТИН ГО ВІ НО ВИ НИ

Найменування Код за 
ЄДРПОУ Вид кредитного рейтингу Серія боргового 

інструменту
Дата 

присвоєння
Дата останнього 

оновлення Рейтинг/Прогноз

Запорізька міська рада  - боргового зобов’язання I,J,K 21.08.2013 10.11.2014 uaAA-/стаб.
ПрАТ «Креатив» 31146251 боргового зобов`язання В 11.11.2014  - uaBBB+/в розвитк.
ПрАТ «Креатив» 31146251 боргового зобов`язання А 10.09.2012 11.11.2014 відкликано
ПАТ «Укртелеком» 21560766 боргового зобов`язання N,O,P,Q 07.06.2012 19.11.2014 uaА/стаб.
ПАТ «Укртелеком» 21560766 боргового зобов`язання S,T,U,V 06.05.2014 19.11.2014 uaА/стаб.
ДП «Придніпровська залізниця» 01073828 замовника  - 28.11.2012 26.11 .2014 uaA/стаб.
ДП «Придніпровська залізниця» 01073828 боргового зобов`язання D 28.11.2012 26.11 .2014 uaA/стаб.
ДП «Придніпровська залізниця» 01073828 боргового зобов`язання E,F,G,H,I,J,K,L 14.02.2014 26.11 .2014 uaA/стаб.
АТ «Дельта Банк» 34047020 боргового зобов`язання V-C1 03.12.2013 28.11.2014 uaBBB/негативн.
АТ «Дельта Банк» 34047020 боргового зобов`язання D1 03.12.2013 28.11.2014 uaBBB/негативн.

*Кредитні рейтинги, визначення яких є обов`язковим згідно з законодавством України

Кредитні рейтинги*, 
присвоєні та оновлені Товариством з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» у листопаді 2014 року

Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 17.01.2013 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Повідомляємо, що 11.12. 2014 року Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку було зареєстровано зміни до Проспекту емісії ін-
вестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВА-
НОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ», а саме внесено нижченаведені зміни: 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ»

протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.
Голова загальних зборів учасників

_______________ Людкевич С.Г. 
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНЕКО — ІНВЕСТ»
(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІщЕННЯ)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
м. Київ 
2014 рік

Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління акти-

вами:
1.1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ» 
(далі — Компанія).

1.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНЕКО — ІНВЕСТ».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21599716.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.
1.4. Номер телефону: +38 (044) 201-64-19, +38 (044) 224-92-60.
1.5. Номер факсу: +38 (044) 201-64-19, +38 (044) 224-92-60.
1.6. Дата державної реєстрації: 20 січня 2004 року.
1.7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Пряме 

володіння 
часткою в 

статутному 
капіталі 
Компанії

(відсотки щодо 
кожного)

Опосередкова-
не володіння 

часткою в 
статутному 

капіталі 
Компанії

(відсотки щодо 
кожного)

Бородинець Олена 
Вікторівна

Генеральний 
директор

--- ---

Лепеха Олена 
Анатоліївна

Головний 
бухгалтер

--- ---

Cипко Наталя
Леонідівна

Внутрішній 
аудитор

--- ---

Cипко Наталя Леонідівна Ревізор --- ---

Інші посадові особи не обралися.
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ:
2.1. Повне і скорочене найменування Фонду:
2.1.1. Повне найменування: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІ-

КОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ» (далі — Фонд).

2.1.2. Скорочене найменування: ПІДІФ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ».
Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 

Фонд до ЄДРІСІ — Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування 
до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування № 206-1 
від 25.08.2011 року, дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 10.08.2005 року.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ — 221206.
2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу акти-

вів Фонду: Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального 
обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 133 від 06.03.2006 року.

2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, пері-
одичність інтервалу:

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється Компанією кожен рік, по-
чинаючи з 2006 року в наступний термін:

• 
День початку інтервалу (день початку прийому заявок): 01 листопада
День закінчення інтервалу (день закінчення прийому 
заявок):

30 листопада

Якщо день початку інтервалу викупу припадає на вихідний, святковий 
або інший неробочий день, то днем початку інтервалу викупу є перший за 
ним робочий день. У разі коли день закінчення інтервалу припадає на ви-
хідний, святковий або не робочий день, днем закінчення інтервалу є пер-
ший робочий день після вихідного, святкового або не робочого дня.

Розділ 3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ:

3.1. Текст Регламенту Фонду (далі — Регламент), наводиться у Додатку 
№1, який є невід’ємною частиною цього Проспекту емісії інвестиційних сер-
тифікатів Фонду (далі — Проспект).

Розділ 4. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕР-
ТИФІКАТІВ ФОНДУ:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне 
розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які пла-
нується розмістити: 5 000 000,00 грн. (П’ять мільйонів гривень 00 копійок).

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 0,10 грн. (нуль 
гривень 10 копійок).

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 50 000 000 шт. (П’ятдесят 
мільйонів штук).

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів: 
Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвесто-

ром визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного серти-
фікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду визначається 
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на день прове-
дення розрахунку. 

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосо-
вується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних 
сертифікатів: не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних 
паперів.

4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів 
Фонду. 

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:
• право власності учасника на частку активів Фонду;
• право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
• інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в 

тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сер-
тифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких 
заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення 
серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі по-
даної інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвесто-
ром, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одно-
го інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження кош-
тів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із 
сумою залишку вчиняться одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

• залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором 
інвестиційних сертифікатів Фонду;

• залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних 
сертифікатів Фонду;

• залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отри-
мання залишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визна-
чених чинним законодавством.

ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО - ІНВЕСТ»
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Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор пови-
нен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 

4.12. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.12.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 

виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.12.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, 

зобов’язана оплатити інвестиційні сертифікати у строк — не пізніше трьох 
робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних серти-
фікатів Фонду.

4.12.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на 
придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією 
всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу), зарахування прав 
на інвестиційні сертифікати Фонду на користь інвестора, не повинен пере-
вищувати семи робочих днів.

4.13. Зобов’язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у 
разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії ін-
вестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвес-
тиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення кош-
тів інвесторам. 

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску 
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, та визнання емісії інвес-
тиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у 
строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

4.14. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів 
Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до Проспекту 
зобов’язана:

- розмістити зареєстровані зміни до Проспекту на власному веб-сайті;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних папе-
рів зареєстровані зміни до Проспекту.

4.15. Зобов’язання Компанії щодо невикористання коштів (активів) 
Фонду для покриття збитків Компанії.

В процесі діяльності Компанія, відповідно до вимог чинного законодав-
ства України зобов’язується не використовувати кошти (активи) Фонду для 
покриття збитків Компанії.

Розділ 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ РАНШЕ ВИПУЩЕНИХ В 
ОБІГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ.

5.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює впер-
ше.

Розділ 6. ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:
6.1. Повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБСОН-АНАЛІТИК».
6.2. Код за ЄДРПОУ — 31056032.
6.3. Місцезнаходження — Україна, 04107, м.Київ, вул. Татарська, буд.7, 

кв. 89.
6.4. Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності — з 

18.03.14 р. до 18.03.17 р.
Розділ 7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:
7.1. Повне найменування — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК».
7.2. Код за ЄДРПОУ — 21570492.
7.3. Місцезнаходження — Україна, 03150, м.Київ, вул.Димитрова, 9 а. 
7.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку — депозитарна діяльність, депозитарна діяльність 
депозитарної установи — з 12.10.13р.- необмежений.

7.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарна діяльність, діяльність із зберігання 
активів інститутів спільного інвестування — з 12.10.13 р.- необмежений

Розділ 8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ):
8.1. Повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».
8.2. Код за ЄДРПОУ — 24263164. 
8.3. Місцезнаходження — Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, 

офіс. 5.
8.4. Строк дії Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів — з 26.01.01р. до 23.12.15р.
8.5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів — з 19.03.13р. до 23.12.15р.

Розділ 9. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:
9.1. При розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду послуга-

ми торгівців цінними паперами Компанія не користується.
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Розділ 1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування Фонду: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕР-

СИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ». 

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПІДІФ «ПРОМІНВЕСТ-
КЕРАМЕТ» (далі — Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: інтервальний.
1.4. Вид Фонду: диверсифікований.
1.5. Строк діяльності: Фонд є безстроковим. Фонд створено на неви-

значений строк.
1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до ЄДРІСІ.
Розділ 2. Відомості про компанію з управління активами: 
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИ-

СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ» (далі — Компанія).

2.2. Скорочене найменування Компанії: ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 21599716.
2.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи 

Грінченка, 18.
Розділ 3. Участь у Фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є влас-

никами інвестиційних сертифікатів Фонду.
3.2. Учасники Фонду не мають права впливати на діяльність Компанії.
Розділ 4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та по-

криття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за 
рахунок активів Фонду.

4.1. Винагорода Компанії визначається, як відсоток від вартості чистих 
активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами.
4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не 

може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які 
перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в по-
рядку установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії 
Фонду визначається за рішенням загальних зборів учасників Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії 
здійснюється на підставі середньомісячних розрахунків вартості чистих активів 
Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсум-
ками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Ком-
панії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здій-
сненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду. 

4.5. За рішенням загальних зборів учасників Компанії, відповідно до цьо-
го Регламенту крім винагороди, Компанії може виплачуватися премія. Роз-
мір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого 
Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було 
заплановано в Інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. 

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
1) винагорода Компанії; 
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2) винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;
3) винагорода аудитору Фонду;
4) винагорода оцінювачу майна Фонду;
5) винагорода торговцю цінними паперами;
6) витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
реєстраційні послуги; 
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності 

Фонду;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

орендна плата;
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням ре-

клами щодо Фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних 

паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залуче-
ні Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством України);

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого 
майна, що входить до складу активів Фонду;

судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Зазначені в пункті 4.6. цього Регламенту витрати, (крім винагороди 

та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством Украї-
ни) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих ак-
тивів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до 
нормативно–правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були 
сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів 
Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

Розділ 5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів 
Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп ін-
вестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства 
України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

5.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяль-
ності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здій-
снюється.

5.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду 
на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням 
розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
пред'являються до викупу.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сер-
тифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, за-
явки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святко-
вого або неробочого дня.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у строки, встанов-
лені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі пода-
ної учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма 
якої встановлена чинним законодавством. 

5.4. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.

5.5. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації 
встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку.

Розділ 6. Напрями інвестицій.
6.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, 

яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку № 1 до цього Регла-
менту.

Розділ 7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни роз-
міщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-
редбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування», (далі — Положення), затвердженим Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1336 
від 30 липня 2013 року. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у 
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з 
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

7.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на: 
- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального 

обсягу активів Фонду;

- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під 

час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвес-
тиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифі-
катів Фонду (під час викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів Фонду 

встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвес-

тором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного серти-
фікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розміщення інвести-
ційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, визначеною відповідно до 
статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбан-
ня інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, 
необхідних та достатніх для списання (переказу), зарахування прав на ін-
вестиційні сертифікати Фонду на користь інвестора, не повинен перевищу-
вати семи робочих днів.

Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися 
надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка вклю-
чається до складу активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може переви-
щувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
7.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається 

як — результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвес-
тиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення 
розрахунку.

7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються 
виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості 
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що 
перебуває в обігу. 

7.7. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом. 

Розділ 8. Порядок виплати дивідендів Фондом. 
8.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховують-

ся і не сплачуються.
Генеральний директор 
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»  /О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

Додаток № _1_
до РЕГЛАМЕНТУ 

ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.
Голова загальних зборів учасників

____________ Людкевич С.Г. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ»
1. Основні напрями інвестиційної діяльності: 
Пріоритетним буде інвестування у промислову (в тому числі будівельну, 

торгівельну, енергетичну, металургійну, машинобудівну) галузь, галузі ін-
формаційних технологій, фінансову, страхову та фінансово — кредитну ді-
яльність, інвестування в підприємства, які надають в оренду або експлуата-
цію власне або орендоване нерухоме майно, шляхом залучення коштів в 
корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств, зазначених га-
лузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством 
України та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування в корпоративні права 
та цінні папери.
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2. Ризики, що пов’язані з інвестуванням:
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх 

факторів, в тому числі пов’язаних з:
• світовими фінансовими кризами;
• можливості дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
• банкрутством емітента;
• змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
• діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. Обмеження інвестиційної діяльності 
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з до-
держанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та засто-
совуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток: 
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України. 
Генеральний директор 
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»  /О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Повідомляємо, що 11.12. 2014 року Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку було зареєстровано зміни до Проспекту емісії ін-
вестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВА-
НОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО-ІНВЕСТ», а саме внесено нижченаве-
дені зміни: 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ»

протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.
Голова загальних зборів учасників 

__________________ Людкевич С.Г.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО — ІНВЕСТ»

(ПУБЛІЧНЕ РОЗМІщЕННЯ)
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ 
2014 рік

Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління акти-

вами:
1.1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ» 
(далі — Компанія).

1.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНЕКО — ІНВЕСТ».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21599716.
1.3. Місцезнаходження: Україна, 03039, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 18. 
1.4. Номер телефону: +38 (044) 201-64-19, +38 (044) 224-92-60.
1.5. Номер факсу: +38 (044) 201-64-19, +38 (044) 224-92-60.
1.6. Дата державної реєстрації: 20 січня 2004 року.
1.7. Відомості про посадових осіб:
Прізвище, ім’я, по 

батькові
Посада Пряме 

володіння 
часткою в 

статутному 
капіталі 
Компанії
(відсотки 

щодо кожного)

Опосередко-
ване володін-
ня часткою в 
статутному 

капіталі 
Компанії
(відсотки 

щодо кожного)
Бородинець Олена 

Вікторівна
Генеральний 

директор
--- ---

Лепеха Олена 
Анатоліївна

Головний 
бухгалтер

--- ---

Cипко Наталя Леонідівна Внутрішній 
аудитор

--- ---

Cипко Наталя Леонідівна Ревізор --- ---

Інші посадові особи Фонду не обралися.
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ:
2.1. Повне і скорочене найменування Фонду:

2.1.1. Повне найменування: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ» (далі — Фонд).

2.1.2. Скорочене найменування: ПІДІФ «ЦІФ».
Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 

Фонд до ЄДРІСІ — Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування 
до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №  59-1 від 
25.08.2011 року, дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 05.07.2004 року.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ — 221059.
2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу акти-

вів Фонду: Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального 
обсягу активів рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 12 від 26.01.2005 року.

2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, пері-
одичність інтервалу:

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється Компанією кожен рік, по-
чинаючи з 2006 року в наступні терміни:

• Перший інтервал:
День початку інтервалу (день початку прийому заявок): 01 березня
День закінчення інтервалу (день закінчення прийому заявок): 10 березня

• Другий інтервал:
День початку інтервалу (день початку прийому заявок): 01 червня
День закінчення інтервалу (день закінчення прийому заявок): 10 червня

• Третій інтервал:
День початку інтервалу день початку прийому заявок): 01 вересня
День закінчення інтервалу (день закінчення прийому заявок): 10 вересня

• Четвертий інтервал:
День початку інтервалу (день початку прийому заявок): 01 грудня
День закінчення інтервалу (день закінчення прийому заявок): 10 грудня

Якщо день початку інтервалу викупу припадає на вихідний, святковий 
або інший неробочий день, то днем початку інтервалу викупу є перший за 
ним робочий день. У разі коли день закінчення інтервалу припадає на ви-
хідний, святковий або не робочий день, днем закінчення інтервалу є пер-
ший робочий день після вихідного, святкового або не робочого дня.

Розділ 3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО НАЦІОНАЛЬ-
НОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ:

3.1. Текст Регламенту Фонду (далі — Регламент), наводиться у додатку, 
який є невід’ємною частиною цього Проспекту емісії інвестиційних сертифі-
катів Фонду (далі — Проспект).

Розділ 4. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕР-
ТИФІКАТІВ ФОНДУ:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне 
розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які 
планується розмістити: 5 000 000,00 грн. (П’ять мільйонів гривень 00 копі-
йок).

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 0,50 грн. (нуль 
гривень 50 копійок).

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 10 000 000 шт. (Десять 
мільйонів штук).

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів: 
Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвесто-

ром визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного серти-
фікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду визначається 
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на день прове-
дення розрахунку. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №243, 19 грудня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

При розміщені інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосову-
ється.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних 
сертифікатів: не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифіка-
тів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних 
паперів.

4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
Україна, 03039, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 18.

4.10. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів 
Фонду. 

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:
• право власності учасника на частку активів Фонду;
• право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
• інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в 

тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сер-
тифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких 
заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення 
серед невизначеного кола осіб.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі 
поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодав-
ством. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвесто-
ром, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одно-
го інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження кош-
тів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із 
сумою залишку вчиняться одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

• залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором 
інвестиційних сертифікатів Фонду;

• залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних 
сертифікатів Фонду;

• залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отри-
мання залишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визна-
чених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор пови-
нен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 

4.12. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.12.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 

виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.12.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, 

зобов’язана оплатити інвестиційні сертифікати у строк — не пізніше трьох 
робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних серти-
фікатів Фонду.

4.12.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на 
придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією 
всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу), зарахування прав 
на інвестиційні сертифікати Фонду на користь інвестора, не повинен пере-
вищувати семи робочих днів.

4.13. Зобов’язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у 
разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії ін-
вестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвес-
тиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення кош-
тів інвесторам. 

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску 
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, та визнання емісії інвес-
тиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у 
строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

4.14. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів 
Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до Проспекту 
зобов’язана:

- розмістити зареєстровані зміни до Проспекту на власному веб-сайті;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних папе-
рів зареєстровані зміни до Проспекту.

4.15. Зобов’язання Компанії щодо невикористання коштів (активів) 
Фонду для покриття збитків Компанії.

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодав-
ства України зобов’язується не використовувати кошти (активи) Фонду для 
покриття збитків Компанії.

Розділ 5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг ін-
вестиційних сертифікатів Фонду.

5.1.Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.
Розділ 6. ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:
6.1. Повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБСОН-АНАЛІТИК».

6.2. Код за ЄДРПОУ — 31056032.
6.3. Місцезнаходження — Україна, 04107, м.Київ, вул. Татарська, буд.7, 

кв. 89.
6.4. Строк дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності — з 

18.03.14  р. до 18.03.17 р.
Розділ 7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:
7.1. Повне найменування — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК».
7.2. Код за ЄДРПОУ — 21570492.
7.3. Місцезнаходження — Україна, 03150, м.Київ, вул.Димитрова, 9 а. 
7.4. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку — депозитарна діяльність, депозитарна діяльність 
депозитарної установи — з 12.10.13р.- необмежений.

7.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — депозитарна діяльність, діяльність із зберігання 
активів інститутів спільного інвестування — з 12.10.13 р.- необмеже-
ний.

Розділ 8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)
8.1. Повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».
8.2. Код за ЄДРПОУ — 24263164. 
8.3. Місцезнаходження — Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, 

офіс. 5.
8.4. Строк дії Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів — з 26.01.01р. до 23.12.15р.
8.5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів — з 19.03.13р. до 23.12.15р.

Розділ 9. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:
9.1. При розміщенні та викупі інвестиційних сертифікатів Фонду послуга-

ми торгівців цінними паперами Компанія не користується.
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО — ІНВЕСТ» 

______________ /Бородинець О.В./

Головний бухгалтер 
ТОВ «КУА «ІНЕКО- ІНВЕСТ» 

______________ /Лепеха О.А./

Начальник управління
інвестиційного бізнесу 
ПАТ «АГРОКОМБАНК» 

_______________/ Чірікова І.І./

Додаток 1 
до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНЕКО -ІНВЕСТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.
Голова загальних зборів учасників

________________________Людкевич С.Г.

РЕГЛАМЕНТ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНЕКО — ІНВЕСТ» 
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ 
2014 рік

Розділ 1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування Фонду: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕР-

СИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ». 

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПІДІФ «ЦІФ» (далі — Фонд).
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: інтервальний.
1.4. Вид Фонду: диверсифікований.
1.5. Строк діяльності: Фонд є безстроковим. Фонд створено на неви-

значений строк.
1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до ЄДРІСІ.
Розділ 2. Відомості про компанію з управління активами: 
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2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ» (далі — Компанія).

2.2. Скорочене найменування Компанії: ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».
2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 21599716.
2.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи 

Грінченка, 18.
Розділ 3. Участь у Фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є влас-

никами інвестиційних сертифікатів Фонду.
3.2. Учасники Фонду не мають права впливати на діяльність Компанії.
Розділ 4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та по-

криття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за 
рахунок активів Фонду.

4.1. Винагорода Компанії визначається, як відсоток від вартості чистих 
активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами.
4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не 

може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які 
перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в по-
рядку установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії 
Фонду визначається за рішенням загальних зборів учасників Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Ком-
панії здійснюється на підставі середньомісячних розрахунків вартості чис-
тих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного мі-
сяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок 
винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості 
чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чис-
тих активів Фонду.

4.5. За рішенням загальних зборів учасників Компанії, відповідно до цьо-
го Регламенту крім винагороди, Компанії може виплачуватися премія. Роз-
мір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого 
Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було 
заплановано в Інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. 

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
1) винагорода Компанії; 
2) винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;
3) винагорода аудитору Фонду;
4) винагорода оцінювачу майна Фонду;
5) винагорода торговцю цінними паперами;
6) витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
реєстраційні послуги; 
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності 

Фонду;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

орендна плата;
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням ре-

клами щодо Фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних 

паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залуче-
ні Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством України);

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого 
майна, що входить до складу активів Фонду;

судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Зазначені в пункті 4.6. цього Регламенту витрати, (крім винагороди та 

премії Компанії, податків та зборів, передбачених чинним законодавством Украї-
ни) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів 
Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно–
правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були 
сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів 
Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

Розділ 5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів 
Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп ін-
вестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства 
України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:

5.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяль-
ності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здій-
снюється.

5.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду 
на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням роз-
рахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
пред'являються до викупу.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сер-
тифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, за-
явки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святко-
вого або неробочого дня.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у строки, встанов-
лені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі пода-
ної учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма 
якої встановлена чинним законодавством. 

5.4. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.

5.5. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації 
встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку.

Розділ 6. Напрями інвестицій.
6.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка 

є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку № 1 до цього Регламенту.
Розділ 7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни роз-

міщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду 
7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-

редбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування», (далі — Положення), затвердженим Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1336 
від 30 липня 2013 року. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у 
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з 
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

7.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на: 
- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального 

обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під 

час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвес-
тиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифі-
катів Фонду (під час викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів Фонду 

встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвес-

тором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного серти-
фікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розміщення інвести-
ційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, визначеною відповідно до 
статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбан-
ня інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, 
необхідних та достатніх для списання (переказу), зарахування прав на ін-
вестиційні сертифікати Фонду на користь інвестора, не повинен перевищу-
вати семи робочих днів.

Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюва-
тися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, 
яка включається до складу активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не 
може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестицій-
ного сертифікату.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
7.5. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як — 

результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються 
виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості 
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що 
перебуває в обігу. 

7.7. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом. 

Розділ 8. Порядок виплати дивідендів Фондом 
8.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховують-

ся і не сплачуються.
Генеральний директор 
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»  /О.В. БОРОДИНЕЦЬ/
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Додаток № _1_
до РЕГЛАМЕНТУ 

ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНЕКО -ІНВЕСТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.
Голова загальних зборів учасників

__________________ Людкевич С.Г.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО — ІНВЕСТ»

1. Основні напрями інвестиційної діяльності: 
Пріоритетним буде інвестування у промислову (в тому числі будівельну, 

торгівельну, енергетичну, металургійну, машинобудівну) галузь, галузі ін-

формаційних технологій, фінансову, страхову та фінансово — кредитну ді-
яльність, інвестування в підприємства, які надають в оренду або експлуата-
цію власне або орендоване нерухоме майно, шляхом залучення коштів в 
корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств, зазначених га-
лузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством 
України та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування в корпоративні права 
та цінні папери.

2. Ризики, що пов’язані з інвестуванням:
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх 

факторів, в тому числі пов’язаних з:
• світовими фінансовими кризами;
• можливості дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
• банкрутством емітента;
• змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
• діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. Обмеження інвестиційної діяльності 
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з до-
держанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та засто-
совуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток: 
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України. 
Генеральний директор 
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»  /О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ»
(код за ЄДРПОУ 02573562, місцезнаходження: 65026, Одеська область, 

місто Одеса, вул. Пушкінська, 15)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

ПАТ  «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ», які відбудуться 20 січня 2015 року о 
10.00 год. за адресою: 65026, Одеська область, м. Одеса, Примор-
ський бульвар, 11, Велика конференц – зала готелю «Лондонський». 
Позачергові загальні збори ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» скликаються 
Наглядовою радою у порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про 
акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 
загальних зборах ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» проводиться 20 січня 
2015 року з 0900 год. до 0950 год. за адресою: 65026, Одеська область, 
м.  Одеса, Приморський бульвар, 11. Для реєстрації акціонери 
ПАТ  «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» повинні мати при собі документ, що по-
свідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати доручення (до-
віреність), що підтверджує їх повноваження, оформлені і засвідчені у від-
повідності до вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ», складатиметься станом на 
24 годину 14 січня 2015 року.

На голосування у позачергових загальних зборах ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-
БРІСТОЛЬ», згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою 
ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ», виносяться наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії зборів
2. Про обрання голови, секретаря та затвердження регламенту зборів.
3. Про затвердження рішення Наглядової Ради Товариства. 
4. Про схвалення значного правочину.
Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під 

час підготовки до позачергових загальних зборів ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-
БРІСТОЛЬ» за адресою: 65026, Одеська область, місто Одеса, вул. Пушкін-
ська, 15, кабінет Голови правління, у робочі дні: понеділок - п’ятниця з 14.00 до 
17.00, та в день проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-
БРІСТОЛЬ» у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Голова правління Кялов В.В.

Довідки за телефоном: (048) 7965731.
Наглядова рада ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ»

До уваги власників облігацій 

ПрАТ «ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА»!
Приватне акціонерне товариство «ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА», код за 

ЄДРПОУ 20022334 (надалі — Емітент) відповідно до п. 3.12 розділу 3 
Проспекту емісії облігацій Емітент повідомляє власників облігацій про 
порушення строків введення об’єкта будівництва в експлуатацію, а 
саме: 30.12.2014 р.

У випадку невиконання Емітентом зобов’язань щодо погашення об-

лігацій у встановлений термін погашення з 30.12.2014 р. по 29.12.2015 р., 
власник облігацій має право звернутися до поручителя Товариство з 
обмеженою відповідальністю «БІЛДІНГ УКРАЇНА», контакти: 04655, 
Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, будинок 21, офіс 134 щодо від-
шкодування номінальної вартості облігацій, при цьому власник обліга-
цій повинен в термін погашення перерахувати облігації на рахунок Емі-
тента в депозитарії.

Телефон для довідок (044)430-47-20.
Директор  Семенкова Т.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження 01103, мiсто Київ, вулиця Кiквiдзе, 

будинок 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 495-04-06; (044) 495-04-06
5. Електронна поштова адреса press@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.kyivgaz.ua/ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Київгаз» повідомляє про призначен-
ня посадової особи - головного бухгалтера Нетесюк Галини Петрівни.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Головою правління 
ПАТ «Київгаз». Дата прийняття рішення: 15 грудня 2014 року. 

Зміст рішення про призначення на посаду: прийняти на роботу з 
15  грудня 2014 року (наказ № 716-П про прийняття на роботу від 15 груд-
ня 2014 р.). Строк обрання - на невизначений строк.

Нетесюк Галина Петрівна згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала, акціями та часткою у статутному капіталі ПАТ «Київгаз» не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Нетесюк Галина Петрівна до призначення на посаду головного бухгал-
тера ПАТ «Київгаз» обіймала наступні посади:

27.03.2007 - 11.06.2012 - заступник голови правління з економіки та 
перспективного розвитку ВАТ «Київський річковий порт»;

08.01.2013 - 31.12.2013 - економічний радник ТОВ «Центральна поза-
відомча служба охорони»;

08.01.2014 - 06.03.2014 - керівник департаменту внутрішнього аудиту 
ТОВ «Міжнародна фінансово-промислова група «ІТБ»

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

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

2. Найменування посади: 
В. о. Голови правління ПАТ «Київгаз» - Струк Олег Васильович

17 грудня 2014 року 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

Повне найменування емітента:   Публічне акціонерне товариство 
«Укртелеком»

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента : 

21560766

Місцезнаходження 
емітента:

01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18

Міжміський код, телефон та 
факс емітента: 

(044) 246-58-76, (044) 246-43-78

Електронна поштова адреса 
емітента: 

ovelichko@ukrtelecom.ua

Веб-сайт емітента: http://www.ukrtelecom.ua/about/zvitnist
Вид особливої інформації: Інформація щодо зміни 

складу посадових осіб 
емітента

Текст повідомлення: 
1. Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртеле-

ком», які відбулися 16.12.2014р. (Протокол № 14 від 16.12.2014р.), припи-
нено повноваження Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком», 
а саме:

1. Нетудихати Леоніда Івановича - Голови Наглядової Ради ПАТ «Укрте-
леком»;

2. Архіпова Іллі Валерійовича - члена Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком»;

3. Лапшиної Катерини Вікторівни - члена Наглядової Ради ПАТ «Укрте-
леком»;

4. Павленко Людмили Миколаївни – члена Наглядової Ради ПАТ «Укр-
телеком».

Нетудихата Леонід Іванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київ-
ським РВ УМВС України в Донецькій області 18.12.1996р. Володіє акціями 
ПАТ «Укртелеком» у кількості – 100 шт., що складає 0,0000005% від статут-
ного фонду. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. На посаді 
перебував протягом 1,2 року.

Архіпов Ілля Валерійович – паспорт 45 02 626366, виданий 25.02.2002р. 
паспортним столом №1 ВВС «Коньково» м. Москви (Російська Федерація). 
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. На посаді перебував протягом 
1,2  року.

Лапшина Катерина Вікторівна – акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. 
Судимості за посадові та корисливі злочини не має. На посаді перебувала 
протягом 1,2 року. 

Павленко Людмила Миколаївна – акціями ПАТ «Укртелеком» не воло-
діє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. На посаді перебу-
вала протягом 1,2 року.

2. Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртеле-

ком», які відбулися 16.12.2014р. (Протокол № 14 від 16.12.2014р.), обрано 
Голову та членів Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» на термін до припи-
нення повноважень, а саме:

1. Нетудихату Леоніда Івановича - Голова Наглядової Ради ПАТ «Укрте-
леком»;

2. Баринова Олександра Олексійовича - член Наглядової Ради 
ПАТ  «Укр телеком»;

3. Лапшину Катерину Вікторівну - член Наглядової Ради ПАТ «Укртеле-
ком»;

4. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової Ради ПАТ «Укрте-
леком»;

5. Муковніна Сергія Олексійовича - член Наглядової Ради ПАТ «Укрте-
леком».

Нетудихата Леонід Іванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київ-
ським РВ УМВС України в Донецькій області 18.12.1996р. З березня 
2010  року – по грудень 2011 року – Голова Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, з жовтня 2013р. – Голова Наглядової 
Ради ПАТ «Укртелеком». Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 
100 шт., що складає 0,0000005% від статутного фонду. Судимості за поса-
дові та корисливі злочини не має.

Баринов Олександр Олексійович - паспорт № 710125584, виданий ФМС 
77001 26.03.2010р. 30.11.2009р. – 31.03.2010р. обіймав посаду віце-
президента з продажів ВАТ «Вымпел-Коммуникации» (Російська Федера-
ція), 15.12.2010р. – 04.02.2014р. обіймав посаду головного виконавчого 
директора ТОВ «Астеліт», з 10.02.2014р. – Голова ПАТ «Укртелеком». Акці-
ями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі зло-
чини не має. 

Лапшина Катерина Вікторівна – 2006р. - 2008р. – заступник директо-
ра з розвитку бізнесу в «Енергопром Менеджмент», 2008р.-2010р. – ди-
ректор з інвестицій і молодший партнер в ІК «Адела Холдинг Лімітед», з 
жовтня 2013р. – член Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ 
«Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини 
не має. 

Павленко Людмила Миколаївна – 2007р. - 2010р. старший юрист юри-
дичної компанії «Бейкер МакКензі», з 2010р. – головний юрисконсульт 
ТОВ  «Юридична Фірма «Воропаєв та Партнери», з жовтня 2013р. – член 
Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не воло-
діє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

Муковнін Сергій Олексійович – 04.07.2008р. - 08.01.2013р. – менеджер 
відділу корпоративних фінансів АТ «СКМ», з 08.01.2013 – інвестиційний 
менеджер АТ «СКМ». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за 
посадові та корисливі злочини не має. 

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

Директор ПАТ «Укртелеком»  Ю.П. Курмаз
16.12.2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ»

Повідомлення про проведення
Позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»

(ідентифікаційний код 34817671)
Шановні акціонери ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ», іден-
тифікаційний код 34817671, адреса місцезнаходження 04655, м.  Київ, 
проспект Московський, будинок 34-В («Товариство»), повідомляє про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства («За-
гальні збори»), які відбудуться 05 січня 2015 року  
о 10-00 год. за адресою: 04655, м. Київ, проспект Московський, буди-
нок 34-В, офіс 31.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 
05 січня 2015 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин за 
місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах, — 26 грудня 2014 року (станом на 24 годину).

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акці-
онерів ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»

3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»

4. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у статутному 
капіталі ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ» на письмові зобов’язання про вида-
чу відповідної кількості часток у статутному капіталі Товариства з обме-
женою відповідальністю «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ», що створюється внаслі-
док перетворення ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»

5. Про затвердження звіту Комісії з припинення (перетворення) 
ПАТ  «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ»

6. Про затвердження передавального акту ПАТ «БЛОКБАСТЕР-
КИЇВ»

7. Про делегування повноважень на здійснення дій щодо припинення 
ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ».

Для участі у Загальних зборах акціонери Товариства повинні мати до-
кумент, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів повинні мати доку-
мент, що посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу. 

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного За-
гальних зборів, за адресою місцезнаходження Товариства (04655, 
м. Київ, проспект Московський, будинок 34-В, офіс 31) у робочі дні, з по-
неділка по п’ятницю, з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), 
а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення 
(04655, м. Київ, проспект Московський, будинок 34-В, офіс 31). 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення 
акціонерів з документами Загальних зборів, є Голова правління 
ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ», Голова комісії з припинення (перетворення) 
Шишкін Антон Вікторович. 

Довідки за телефоном (044) 499-32-40, email sergey_l@gasoil.kiev.ua.
З повагою,

Наглядова рада ПАТ «БЛОКБАСТЕР-КИЇВ
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРОВОГРАДСЬКЕ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛIННЯ №5»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента відкрите акціонерне товариство 

«Кiровоградське будiвельно-
монтажне управлiння №5»

2. Код за ЄДРПОУ 13753190
3. Місцезнаходження 25009, м. Кiровоград, 50 рокiв 

Жовтня 20, кв. 55
4. Міжміський код, телефон та факс вiдсутнiй вiдсутнiй
5. Електронна поштова адреса вiдсутня
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bmu5.ho.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв від 15.12.2014 року
1) припинено повноваження членiв виконавчого органу товариства у 

зв’язку з закінченням строку повноважень:
Згами Віктора Валентинович ( паспорт серії ЕА 846276 виданий Кіров-

ським РВУМВС України в Кіровоградській області 22.05.2001р.), який пе-
ребував на посаді першого заступника директора та виконував обов’язки 
директора товариства. На посаді перебував з 2009 року. Акціями товари-
ства не володіє. Іншу особу не призначено.

Андрєєвої Лідії Олександрівни ( паспорт серії ЕА 374717 виданий Кі-
ровським РВУМВС України в Кіровоградській області 28.11.1997р.), яка 
перебувала на посаді заступника директора з 2008 року. Акціями товари-
ства не володіє. Іншу особу не призначено.

2) припинено повноваження членiв наглядової ради товариства у 
зв’язку з закінченням строку повноважень:

Крившенко Олександра Геннадійовича ( паспорт серії ЕА 299303 ви-
даний Кіровським РВУМВС України в Кіровоградській області 05.06.1997р.), 
який перебував на посаді голови наглядової ради з 2007 року, володіє од-
нією акцією товариства.

Дриги Дмитра Михайловича ( паспорт серії ЕА 323471 виданий Кіров-
ським РВУМВС України в Кіровоградській області 13.09.2001р.), який пе-
ребував на посаді члена наглядової ради з 2007 року, володіє однією акці-
єю товариства.

3) припиненні повноваження Жбанова Дмитра Михайловича члена на-
глядової ради у зв’язку зі смертю. На посаді перебував з 2007 по 2008 рік.

4) припинено повноваження голови Ревізійної комісії товариства у 
зв’язку з закінченням строку повноважень Гегешідзе Тетяни Василівни 
( згода на розкриття паспортних даних не надала) яка перебувала на по-
саді з 2007 року. Володіє двома акціями товариства.

5) Обрано новий склад наглядової ради терміном на три роки:
Крившенко Олександра Геннадійовича ( паспорт серії ЕА 299303 ви-

даний Кіровським РВУМВС України в Кіровоградській області 05.06.1997р.), 
володіє однією акцією товариства. Місце роботи за останні п’ять років — 
генеральний директор Корпорації «Мегакомплекс».

Дригу Дмитра Михайловича ( паспорт серії ЕА 323471 виданий Кіров-
ським РВУМВС України в Кіровоградській області 13.09.2001р.), володіє 
однією акцією товариства. Місце роботи за останні п’ять років — директор 
ПП «Будівельна основа».

ТОВ «Промагропостач», код ЄДРПОУ 31333906, володіє однією акцією 
товариства.

6) Обрано ревізором товариства терміном на три роки Гегешідзе Тетя-
ну Василівну ( згода на розкриття паспортних даних не надала). Останні 
п’ять років безробітна. Володіє двома акціями товариства.

Вказані вище особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають.

Згідно рішення Наглядової ради товариства від 16.12.2014 року дирек-
тором товариства призначено Згаму Віктора Валентиновича ( паспорт 
серії ЕА 846276 виданий Кіровським РВУМВС України в Кіровоградській 
області 22.05.2001р.). Акціями товариства не володіє. Місце роботи за 
останні п’ять років — перший заступник директора та виконувач обов’язків 
директора товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

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

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

2. Найменування посади
2. Найменування посади Згама Вiктор Валентинович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.12.2014

(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» 
(ліцензії НКЦПФР серії АГ № 580214 (брокерська діяльність), серії АГ 
№  580215 (дилерська діяльність), серії АГ № 580216 (андеррайтинг) від 
07.02.2012р., серії АЕ № 286524 (депозитарна діяльність депозитарної 
установи) від 08.10.2013 р.) повідомляє про тимчасову (на час проведен-
ня антитерористичної операції) зміну місцезнаходження з 25.12.2014 р. 

Нове тимчасове місцезнаходженя: 84306, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Орджонікідзе, 1А; тел./факс: (062) 348-05-51, 348-44-85, 
(066)  135-25-20.

Гріфик роботи: з 9.00 до 18.00, з перервою з 12.00 до 13.00. Вихідні 
дні  – субота, неділя, святкові та неробочі дні.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГАЗПРОМБАНК»

місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13
Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК» 
22  січня 2015 року об 11:00 годині в приміщенні головного офісу банку 
за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 13, кімната 1.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГАЗПРОМ-
БАНК» буде здійснюватись 22 січня 2015 року з 10:00 до 10:45 за місцем 
проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів – 17 січня 2015 (станом на 24 годину).

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує 

особу;
- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що 

посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;
- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, 

що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або за-
свідчену копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної 
особи про призначення її представника на керівну посаду.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 

денним:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ  «УКР-

ГАЗПРОМБАНК».
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКР-

ГАЗПРОМБАНК».
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «УКР-

ГАЗПРОМБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існую-
чої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщен-
ня.

5. Визначення органу ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» та осіб, уповноваже-
них приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законо-
давством дії щодо приватного розміщення акцій Банку.

6. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» шляхом ви-
кладення Статуту у новій редакції.

7. Приведення внутрішніх документів банку у відповідність з вимогами 
Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також нової редакції 
Статуту Банку. 

8. Припинення повноважень членів та голови Наглядової Ради 
ПАТ  «УКРГАЗПРОМБАНК».

9. Визначення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «УКРГАЗ-
ПРОМБАНК».

10. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК».
11. Обрання голови Наглядової Ради ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК».
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів 

(контрактів) для укладення з головою та іншими членами Наглядової Ради 
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової Ради.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні з 10.00 
до 13.00 години в приміщенні головного офісу банку за адресою: м. Київ, 
Дніпровська набережна, 13, кімната 1. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар банку – Сидо-
ренко Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 294-40-63.

ПРАВЛІННЯ БАНКУ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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Додаток 2 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів (пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)
ВІДОМОСТІ 

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

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

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
2. Код за ЄДРПОУ: 24089818
3. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, А. Ахматової, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 499-22-89 (044) 499-22-89
5. Електронна поштова адреса: a.scherban@pjs.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pjs.com.ua/ru/o-kompanii/info-
emit/osobaya.html

7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата прийняття рішення: 16.12.2014р.
Вид цінних паперів, що розміщуються: облігації підприємства цiльові 
Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.): 197 509 шт.
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн): 11 850,54 тис.грн.
Частка від статутного капіталу  (у відсотках): 6 771,74%

II. Текст повідомлення
На засiданнi Наглядової Ради АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалi – 

Емiтент) 16.12.2014р. прийнято рiшення (Протокол б/н вiд 16.12.2014р.) 
здiйснити публiчне розмiщення цiльових облiгацiй серії W в кiлькостi 197 509 
на загальну суму 11 850 540,00 грн. (одинадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят 
тисяч п’ятсот сорок грн. 00 коп.). Серiя W iменнi, цiльовi, забезпеченi 
номiнальною вартiстю 60,00 грн. (шістдесят грн. 00 коп.).

Форма iснування iменних цiльових облiгацiй – бездокументарна. 
Розмiщення емiтованих облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайте-
ра через органiзатора торгiвлi та вiдбуватиметься за адресою: Публiчне 
акцiонерне товариство «Київська мiжнародна фондова бiржа» 01033, 
м.  Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх). Спiввiдношення 
кiлькостi облiгацiй Емiтента, що розмiщуються, до розмiру статутного 
капiталу Емiтента становить 6 771,74%. Спiввiдношення загальної кiлькостi 
облiгацiй Емiтента в обiгу до розмiру статутного капiталу Емiтента стано-
вить 168 444,65%. Станом на 16.12.2014 р. знаходяться в обiгу облiгацiї 
Емiтента серiї D, Е, К, N, L, O, P, Q, R, S, T, U, V. 

Iнформацiя про права, якi отримують власники облiгацiй, що 
розмiщуються: 

Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим 
чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних па-
перів; - право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановле-
ними умовами випуску; - при погашенні облігацій серії W, за наявності чинного 
Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано 
власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною 
площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на 
отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у 
секції 1.1 (ІІ черга) житлового будинку з об’єктами громадського обслуговуван-
ня, офісними приміщеннями та підземною автостоянкою (ІІІ черга) на вул. Ре-
вуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва, який зазначений у відповідному 
Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; - надати Емітенту Лот 
облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій; - інші права, встановле-
ні рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством. Влас-
ники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Порядок оплати облiгацiй: оплата вартостi облiгацiй при розмiщеннi 
облiгацiй, здiйснюється протягом строку розмiщення облiгацiй вiдповiдно до 
укладеного договору купiвлi-продажу облiгацiй (бiржовому контрактi), шля-
хом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України (рези-
дентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емiтента № 26008301000401 
в АТ «Укрбудiнвестбанк», МФО 380377. Мета розмiщення облiгацiй та на-
прями використання отриманих коштiв: Напрями використання: Фiнансовi 
ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному 
обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування 
будiвництва секцiї 1.1 (II черга) житлового будинку з об’єктами громадського 
обслуговування, офiсними примiщеннями та пiдземною автостоянкою 
(ІІІ  черга) на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районi м. Києва вiдповiдно до 
умов емiсiї. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд 
розмiщення облiгацiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi 
у разi їх виникнення, а також для формування i поповнення статутного 
капiталу Емiтента. Голова та члени наглядової ради Емiтента не мають 
намiру придбавати облiгацiї Емiтента, що розмiщуються. Можливiсть обмiну 
облiгацiй Емiтента на власнi акцiї Емiтента не передбачена. Повiдомлення 
про розмiщення облiгацiй Емiтента буде здiйснене шляхом опублiкування 
зареєстрованого проспекту емiсiї облiгацiй у повному обсязi в офiцiйному 
друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 
мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з 
чинним законодавством України. 

Голова правлiння ______________________ А.Р. Каграманян 
   (пiдпис) М.П. 
17.12.2014р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

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 «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ 
УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ 32310874
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вулиця Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 590 44 66, 044 590 07 70

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

http://aegon.ua/ua/news/info/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
16 грудня 2014 року припинено повноваження члена Наглядової Ради 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» Наталiї Енн Яресько згiдно з поданою заявою 
про припинення повноважень за власним бажанням вiдповiдно до пункту 1 
частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства». Часткою 
в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини відсутня. Строк перебування на посадi 
4  роки 1 місяць. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

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 Голова Правлiння Юкен Гiйсберт Доротеус 
17.12.2014

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

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВіраЛайф» 
(код ЄДРПОУ 34578063, місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії 
Приймаченко, 1/27, к. 507) опублікувало 18.11.2014 року в офіційному 
друкованому органі (виданні) Бюлетені «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» № 220 інформацію про проведення 
загальних зборів акціонерів. В зв’язку з необхідністю, проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів переноситься на 05 березня 2015 
року о 12-00 год. за адресою: 01042, м. Київ, бульвар Марії Прийма-
ченко, 1/27, к. 507.

Порядок денний залишається незмінним.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів - за 02 березня 2015 року.

З проектами документів, що виносяться на загальні збори акціонерів 
можна ознайомитися за адресою: 01042, м. Київ, бульвар Марії Прийма-
ченко, 1/27, к. 507. Особою відповідальною за ознайомлення з проектами 
документів є Голова правління Масловська Ольга Олександрівна. Для 
участі в Зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, а представнику акціонера - доручення, оформлене відповідно 
до чинного законодавства. Довідки за телефоном: (044) 285-41-28

Голова Правління ПрАТ «СК «ВіраЛайф»  О.О. Масловська

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІРАЛАЙФ»
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ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАТИНУМ БАНК»
код за ЄДРПОУ 33308489 

Реєстраційний номер 219/2/2013-Т.
Дата реєстрації «07» листопада 2013 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розміщен-
ня облігацій та проспектом емісії облігацій)

22 листопада 2013 р.

фактична 22 листопада 2013 р.
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з рішенням про розмі-
щення облігацій та проспектом емісії 
облігацій)

17 листопада 2014 р.

фактична 17 листопада 2014 р.
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
рішенням про розміщення облігацій та 
проспектом емісії облігацій)

500 000 (п’ятсот тисяч) 
штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

500 000 000 (п’ятсот 
мільйонів) гривень

фактично розміщених, грн 0 (нуль) гривень
5. Загальна сума, на яку укладено договори з 
першими власниками у процесі розміщення 
випуску (серії) облігацій, грн
Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 (нуль) 
штук
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0 (нуль) 
гривень

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0 (нуль) 
штук
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0 (нуль) 
гривень

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0 (нуль) 
штук
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0 (нуль) 
гривень

Від емітента:
Т.в.о. Голови Правління __________

(підпис)
М. П.

Рожкова К.В. 

Від аудитора:
ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит» __________

(підпис)
М. П.

Поспєлова О.В.

Від андеррайтера:
Заступник Голови Правління 
ПАТ «ФІНБАНК» __________

(підпис)
М. П.

Дребот Д.І. 

Від андеррайтера:
Заступник Голови Правління – Директор з 
ринків капіталу АТ «УкрСиббанк» __________

(підпис)
М. П.

Франсуа Жіро

Від фондової біржі: 
Начальник Управління __________

(підпис)
М. П.

Коломієць А.А. 

Від Центрального депозитарію цінних 
паперів:
Заступник Директора департаменту __________

(підпис)
М. П.

Жукова В.Ю.

Директор департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку __________

(підпис)
М. П.

Папаіка А.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕСТРА"

2. Код за ЄДРПОУ 21606847
3. Місцезнаходження 04053, Київ, Артема, буд. 21,офiс 

406
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 360-4588 (044) 360-4588

5. Електронна поштова адреса info@enestra.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.enestra.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
17.12.2014 року згiдно наказу № 12-11 вiд 17.12.2014 року було прий-

нято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:
- призначено на посаду головного бухгалтера Бобик Iрину Леонiдiвну. 

(паспорт серiї CO №183179, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
м.  Києві 25.06.1999). Особу призначено безстроково. До призначення обій-
мала посаду головного бухгалтера на ПРАТ «СК «Енестра» з 01.08.2011 по 
10.11.2014 року; непогашених судимостей за корисливі та посадової зло-
чини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

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 Лаптєв Вадим Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2014
(дата)

Повідомлення 
про проведення загальних зборів

Правління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИ-
ТОГО ТИПУ «АВТОПОБУТСЕРВІС» (місцезнаходжен-
ня: 73011, м.Херсон, вул.Полтавська, 97) повідомляє про проведення 
річних загальних зборів акціонерів АТЗТ «Автопобутсервіс», що відбу-
дуться 21.12.2014 року об 11-00 годині, за адресою: м.Херсон, 
вул. Полтавська, 97 (в приміщенні актової зали). Реєстрація акціо-
нерів з 9.00 до 10.30 год., для реєстрації на участь у Загальних зборах 
акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – 
паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законо-
давством України. Порядок денний загальних зборів акціонерів: 1. Про 
обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Про 
звіт Голови правління АТЗТ «Автопобутсервіс» за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 3. Про звіт 
Голови Наглядової Ради АТЗТ «Автопобутсервіс» за 2013 рік. 4. Про 
звіт Голови Ревізійної комісії АТЗТ «Автопобутсервіс» про перевірку 
фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 5. Про затвердження 
річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 6. Про розподіл при-
бутку товариства за 2013  рік. 7. Прийняття рішення за наслідками зві-
тів. Ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адре-
сою: м.Херсон, вул.Полтавська, 97, (кабінет директора), щоденно з 
08:00 год. до 17:00  год., а в день проведення загальних зборів - також 
у місці їх проведення. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства за 2013 рік: Усього активів -  49,5; 89,5. 
Основні засоби -  30,3; 30,3. Довгострокові фінансові інвестиції – 0.  За-
паси – 17,0; 29,7. Сумарна дебіторська заборгованість – 0. Грошові ко-
шти та їх еквіваленти - 0; 27,3. Нерозподілений прибуток - - 27,4; 9,7. 
Власний капітал - 46,1; 83,2. Статутний капітал – 73,5; 73,5. Довгостро-
кові зобов'язання – 0. Поточні зобов'язання – 3,4; 6,3. Чистий прибуток 
(збиток) – 37,4; 86,7. Середньорічна кількість акцій (шт.) -  73500; 73500. 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – 0. Загаль-
на сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – 
0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 3; 3.

Директор _____________________ Підлісняк Валерій Іванович
  (підпис)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомос-

ті) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИ-
КИ ІМЕНІ Г. І. ПЕТРОВСЬКОГО»

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

ся емітентом для розкриття інформації:
1.7 Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Зміни відбу-
лися за Наказом Голови Правління товариства № 486/к від 
16.12.2014р.

Згурська Валентина Михайлівна (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) звільнено з посади члена Правління. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0019%. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: безстроковий. Інші 
посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: заступник начальника 
економічного відділу, начальник фінансово-економічного управління. Роз-
мір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 2000 акцій. Пропрацюва-
ла на посаді 2,1 років. Замість звільненої особи на посаду члена Правлін-
ня нікого не обрано.

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

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

3.2 Голова Правління Маляров Сергій Прокопович 18.12.2014р.
М.П. (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АКВААЛЬЯНС ВІСТА»

(код за ЄДРПОУ: 33107476, місцезнаходження: 02152, м. Київ, вул. Се-
рафимовича, 7, кв.107) повідомляє, про проведення Загальних зборів ак-
ціонерів, які відбудуться 23 січня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні 
бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Серафимовича, 7, кв.107. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 в день та 
за місцем проведення зборів. Телефон: (0542) 679-830. Дата складання 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 січ-
ня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів.

2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Голови Правління .

3. Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розподілу 
прибутку Товариства за 2014 рік.

4. Прийняття рішення про відкликання та обрання Голови Правління, 
затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору 
(контракту), що укладаються з ним.

5. Прийняття рішення про придбання цінних паперів (акцій) власного 
випуску та затвердження умов про відчуження нерухомого майна.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для 
проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Серафимовича, 7, кв.107, (бухгалтерія), а в день проведення За-
гальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова 
Правління – Загорулько С.В. Пропозиції щодо порядку денного За-
гальних зборів приймаються за адресою місцезнаходження Товари-
ства: 02152, м. Київ, вул. Серафимовича, 7, кв.107. Телефон: 
(0542) 679-830.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представ-
никам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноваже-
ний представник також повинен мати довіреність (або інший документ), 
що посвідчує його повноваження.

Голова Правління  Загорулько С.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Страхова компанія «НАДІЙНА».
2. Код за ЄДРПОУ: 34350924
3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/6, оф. 8
4. Міжміський код, телефон та факс: +380444281425, +380444281419
5. Електронна поштова адреса: office@nadiyna.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.nadiyna.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

лу  ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положен-
ня: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
18.12.2014р. ПрАТ «СК «НАДIЙНА» з iнформацiї, отриманої вiд депо-

зитарної установи, стало вiдомо наступне: 
1. пакет акцiй фiзичної особи, яка володiла бiльше нiж 10% голосую-

чих акцiй, зменшився з 2 850 000.00 грн. (19.0% статутного капiталу) до 
1 425 000.00 грн. (9.5% статутного капіталу).

2. пакет акцiй фiзичної особи, яка володiла бiльше нiж 10% голосую-
чих акцiй, зменшився з 1 425 000.00 грн. (9.5% статутного капіталу) до 
0.00 грн. (0.0% статутного капiталу).

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

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

Президент  Юріна Л.Г. 
18.12.2014р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«НАГОЛЬЧАНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 26.12.2014 р. о 15:00.
Місце проведення зборів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 

буд.  73, оф. 5.
Час та місце реєстрації учасників: з 14:30 до 14:45 за місцем проведен-

ня зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Змін до Статуту Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на здійснення заходів щодо їх державної реєстрації.
Генеральний директор  ______ О. Й. Загоруйко
ТОВ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА»  м.п.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«НАГОЛЬЧАНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 05.01.2015 р. о 15:00.
Місце проведення зборів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 

буд.  73, оф. 5.
Час та місце реєстрації учасників: з 14:30 до 14:45 за місцем проведен-

ня зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Змін до Статуту Товариства та обрання особи, 

уповноваженої на здійснення заходів щодо їх державної реєстрації.
Генеральний директор  ______ О. Й. Загоруйко
ТОВ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА»  м.п.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРГАЗ-
ПРОМБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 24262992
3. Місцезнаходження 02098, м. Київ, вул. Днiпровська 

набережна, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

44-5536545, 44-5532939

5. Електронна поштова адреса andrienko@ugpb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.ugpb.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Вашеняк Олег Олексiйович (особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних) рiшенням Наглядової Ради вiд 18.12.2014 
призначена з 18.12.2014 Головою Правлiння ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 
та заступить на посаду з дати отримання письмової згоди НБУ. Вашеняк 
Олег Олексiйович перебував на посадi Заступника Голови Правлiння ПАТ 
«УКРГАЗПРОМБАНК» з 24.07.2014. Акцiями ПАТ «УКР ГАЗПРОМБАНК» 
не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Костюков Євген Олегович
Заступник Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2014
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «СУЛА АГРО»

2. Код за ЄДРПОУ 03777634
3. Місцезнаходження: 42127, Сумська обл., Недригайлiвський ра-

йон, с. Вiльшана, вул. Ленiна, буд. 57 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-94-91, (044) 238-94-91
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття 
Інформації www.vilshana.emitents.org
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

16.12.2014 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО» (Протокол засідання Наглядової ради №7 
від 16 грудня 2014 року) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Бабенка Івана Костянтино-
вича з 17.12.2014 року. Припинення повноважень посадової особи від-
булось в зв’язку з закінченням трудового контракту та виконано на під-
ставі протоколу засідання Наглядової ради №7 від 16 грудня 2014 року. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,147 %. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 96 акцій. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 5 років. Згоду на розкриття паспортних даних осо-
ба не надавала. 

- обрано Директором Бабенка Івана Костянтиновича з 17 грудня 
2014р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу засі-
дання Наглядової ради №7 від 16 грудня 2014 року. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента – 0,147 %. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 96 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1  рік. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор 
ПАТ  «СУЛА АГРО». Згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала.

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

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

2.Директор Бабенко Іван Костянтинович
17.12.2014

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "ДНІПРОІНМЕД"

(місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферополь-
ська, буд. 21, кім. 307)

ПрАТ СК "Дніпроінмед" повідомляє, що 19 січня 2015 року о 11.00
годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10Б,
офіс 401, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товарис-
тва.  

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 19 січня   2015 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адре-
сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10Б, оф. 401.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3
(три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто
на 24.00 год. 13.01.2015 року.

Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу, а представники акціонерів - документ та довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповід-
но до чинного законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 січ-
ня  2015 року (включно) з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з
13.00 год. до 14.00год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Мечнікова 10Б, оф. 401. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа - Козаченко Олена Олександрівна.

19 січня  2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними 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 позачергових  загальних зборів акціонерів):

1 .Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про процедурні питання порядку проведення зборів.
4. Про внесення змін в органи управління. Зміни у складі органів уп-

равління. 
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення

його у новій редакції та про надання повноважень голові позачергових
загальних зборів підписати зміни та доповнення до статуту.

6. Про внесення змін до положень: про загальні збори, про наглядо-
ву раду, про дирекцію, про ревізора шляхом викладення у новій редак-
ції. 

7. Про закриття (припинення) представництв у м. Севастополь, м.
Сімферополь, м. Донецьк, м. Луганськ, м. Луцьк.

Телефон для довідок: (056) 726-55-40.  
Наглядова рада ПрАТ СК "Дніпроінмед"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(надалі Товариство) код ЄДРПОУ 20309194 місцезнаходження якого:
36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, буди-
нок 5, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться "26" січня 2015 року о 14:30 год. за адресою
місцезнаходження Товариства (36039, Полтавська область, місто
Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, в приміщенні адмініс-
тративного корпусу, на четвертому поверсі, кімната 41). Реєстрація
акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "26" січня
2015 року з 14:00 год. до 14:20 год. за місцем проведення позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ак-
ціонерів Товариства "20" січня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", обрання членів лічильної комісії,
затвердження регламенту.

2. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"  шляхом ліквідації.

3. Створення ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", призначення голови
та членів ліквідаційної комісії.

4. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку і строків заявлення вимог кредиторів до

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІ-
БОЗАВОД", порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться
після задоволення вимог кредиторів.

6. Затвердження порядку та строків припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД".

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що іденти-
фікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників
акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у
робочі дні з 13:00 години до 16:00 години за адресою: Полтавська об-
ласть, місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, в приміщенні ад-
міністративного корпусу, на четвертому поверсі, кімната.41, а також в
день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєс-
трації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є директор ПАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБО-
ЗАВОД" Решетило Лариса Іванівна.

Директор ПАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" Решетило Л.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ";

2. Код за ЄДРПОУ: 24241429;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вулиця Ленiнградсь-

ка, буд.59;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 372-90-03, (056)372-90-03;
5. Електронна поштова адреса: info@remdetal.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: remdetal.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про продовження тер-

мiну дiї повноважень Деркача Андрiя Дмитровича на посадi директора
ПрАТ "Ремдеталь" шляхом укладення контракту, термiн дiї якого з
01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчення термi-
ну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прийняття рi-
шення наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа
обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, - директор ПрАТ "Ремдеталь",
iдентифiкацiйний код 24241429.

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

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

2. Найменування посади
директор Деркач Андрiй Дмитрович 17.12.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПроКредит БАНК»
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (надалі – Банк), що знахо-
диться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна, бу-
дуть проведені 21 січня 2015 р. об 11.00 год. за вищевказаним місцезна-
ходженням головного офісу Банку, 3 поверх, кабінет 3.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
2. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
3. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься за адресою 

місцезнаходження Банку з 9.00 по 10.45 год. на підставі переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складеного відповідно до за-
конодавства про депозитарну систему України станом на 15 січня 2015 р.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Банку у будь-який робочий день з 9.00 до 18.00 год. Члени Правління є 
відповідальними особами за ознайомлення з усіма матеріалами та доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-36, 
+38 050 351-80-81.

Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "ДНІПРОІНМЕД"

(місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферополь-
ська, буд. 21, кім. 307)

ПрАТ СК "Дніпроінмед" повідомляє, що 19 січня 2015 року о 11.00
годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10Б,
офіс 401, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товарис-
тва.  

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбудеться 19 січня   2015 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адре-
сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10Б, оф. 401.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3
(три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто
на 24.00 год. 13.01.2015 року.

Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що
посвідчує особу, а представники акціонерів - документ та довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповід-
но до чинного законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу-
вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 січ-
ня  2015 року (включно) з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з
13.00 год. до 14.00год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул.
Мечнікова 10Б, оф. 401. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами
зборів особа - Козаченко Олена Олександрівна.

19 січня  2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними 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 позачергових  загальних зборів акціонерів):

1 .Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів.
3. Про процедурні питання порядку проведення зборів.
4. Про внесення змін в органи управління. Зміни у складі органів уп-

равління. 
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення

його у новій редакції та про надання повноважень голові позачергових
загальних зборів підписати зміни та доповнення до статуту.

6. Про внесення змін до положень: про загальні збори, про наглядо-
ву раду, про дирекцію, про ревізора шляхом викладення у новій редак-
ції. 

7. Про закриття (припинення) представництв у м. Севастополь, м.
Сімферополь, м. Донецьк, м. Луганськ, м. Луцьк.

Телефон для довідок: (056) 726-55-40.  
Наглядова рада ПрАТ СК "Дніпроінмед"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(надалі Товариство) код ЄДРПОУ 20309194 місцезнаходження якого:
36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, буди-
нок 5, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться "26" січня 2015 року о 14:30 год. за адресою
місцезнаходження Товариства (36039, Полтавська область, місто
Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, в приміщенні адмініс-
тративного корпусу, на четвертому поверсі, кімната 41). Реєстрація
акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "26" січня
2015 року з 14:00 год. до 14:20 год. за місцем проведення позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складання переліку акці-
онерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ак-
ціонерів Товариства "20" січня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-

гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", обрання членів лічильної комісії,
затвердження регламенту.

2. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"  шляхом ліквідації.

3. Створення ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД", призначення голови
та членів ліквідаційної комісії.

4. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку і строків заявлення вимог кредиторів до

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІ-
БОЗАВОД", порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться
після задоволення вимог кредиторів.

6. Затвердження порядку та строків припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД".

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що іденти-
фікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників
акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у
робочі дні з 13:00 години до 16:00 години за адресою: Полтавська об-
ласть, місто Полтава, вулиця Остапа Вишні, будинок 5, в приміщенні ад-
міністративного корпусу, на четвертому поверсі, кімната.41, а також в
день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєс-
трації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами є директор ПАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБО-
ЗАВОД" Решетило Лариса Іванівна.

Директор ПАТ "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" Решетило Л.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "РЕМДЕТАЛЬ";

2. Код за ЄДРПОУ: 24241429;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вулиця Ленiнградсь-

ка, буд.59;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 372-90-03, (056)372-90-03;
5. Електронна поштова адреса: info@remdetal.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: remdetal.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про продовження тер-

мiну дiї повноважень Деркача Андрiя Дмитровича на посадi директора
ПрАТ "Ремдеталь" шляхом укладення контракту, термiн дiї якого з
01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчення термi-
ну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прийняття рi-
шення наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа
обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, - директор ПрАТ "Ремдеталь",
iдентифiкацiйний код 24241429.

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

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

2. Найменування посади
директор Деркач Андрiй Дмитрович 17.12.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КIРОВОГРАДСЬКА МIЖОБЛАСНА СПЕЦI-

АЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНА ПРОЕК-
ТНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ"

код ЄДРПОУ 02972807, місцезнаходження: 25011, м. Кіровоград,
пров. Степовий, 48 А, повідомляє про скликання позачергових загальних
зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Кiровоградська
мiжобласна спецiальна науково-реставрацiйна проектно-виробнича
майстерня", які відбудуться 20 січня 2015 року о 10.00 за адресою:
25001, м. Кіровоград, вул. Фортеця,19, каб. 1. 

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах
буде проводитись за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для пред-
ставників акціонерів - довіреність. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14 січня 2015 року.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів,
обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.

2. Про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з
обмеженою відповідальністю.

3. Створення комісії з припинення, призначення голови та членів ко-
місії з припинення.

4. Затвердження плану перетворення товариства.
5. Визначення порядку та умов обміну акцій товариства на частки у

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
6. Встановлення порядку та строків припинення товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з поряд-

ком денним зборів, за адресою: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 19, каб.1 в
робочі дні з 09.00 до 16.00. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є Генеральний директор Яровой Андрій Ігоревич.  

Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

(код ЄДРПОУ 00376930), місцезнаходження якого: 39600, Полтавська
область, місто Кременчук, вулиця Красіна, будинок 1-А повідомляє про
проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (на-
далі Збори), які відбудуться  "27" січня 2015 року о 12:30 год. за адре-
сою місцезнаходження товариства: Полтавська область, місто Кре-
менчук, вулиця Красіна, будинок 1-А, в приміщенні адмінбудівлі,
перший поверх, кімната №1. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься
"27" січня 2015 року з 12:00 год. до 12:20 год. за місцем проведення Збо-
рів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах "21" січня 2015 року.

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

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", обрання членів лічильної комісії,
затвердження регламенту.

2. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІ-
НАТ".

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що підтвер-
джують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах. 

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 13.00
години до 16:00 години за адресою: Полтавська область, місто Кремен-
чук, вулиця Красіна, будинок 1-А, в приміщенні адмінбудівлі, перший по-
верх, кімната №1, а також в день Зборів в місці проведення Зборів до за-
кінчення здійснення реєстрації. 

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами, є голова ліквідаційної комісії ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬ-
КИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" Васін Євгеній Євгенович.

Голова ліквідаційної комісії 
ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" Є.Є.Васін.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГАЗИН №100
"ПРИВОКЗАЛЬНИЙ";

2. Код за ЄДРПОУ: 13465344;
3. Місцезнаходження: 49038, м. Днiпропетровськ, площа Петровського,

буд. 2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-69-94, (056) 765-69-94;
5. Електронна поштова адреса: info@mag100.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: mag100.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про продовження термi-
ну дiї повноважень Самарської Вiкторiї Вiкторiвни на посадi директора
ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" шляхом укладення додаткової уго-
ди до контракту, якою узгоджено продовження перебування посадової осо-
би на посадi директора з 01.01.2015 року по 30.04.2015 року включно. Пiд-
става - закiнчення термiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 ро-
ку. Дата прийняття рiшення наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку по-
садова особа обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, - директор ПрАТ
"Магазин №100 "Привокзальний", iдентифiкацiйний код 13465344.

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 
директор Самарська Вiкторiя Вiкторiвна

17.12.2014 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БДЖОЛОАГРО-
СЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ: 00693109;
3. Місцезнаходження: 52071, Днiпропетровська область, Днiпропет-

ровський район, селище Дослiдне, вулиця Наукова, буд.1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)765-01-26, (056)765-01-26;
5. Електронна поштова адреса: info@bdgoly.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: bdgoly.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про продовження термi-
ну дiї повноважень Авраменка Олександра Миколайовича на посадi ди-
ректора ПрАТ "Бджолоагросервiс" шляхом укладення контракту, термiн дiї
якого з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчення
термiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прийняття
рiшення наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа
обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, - заступник директора ПрАТ
"Бджолоагросервiс", з 02.04.2013 року - директор ПрАТ "Бджолоагросер-
вiс", iдентифiкацiйний код 00693109.

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 
директор Авраменко Олександр Миколайович

17.12.2014 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ - 02138926;
3. Місцезнаходження - 49033, м. Днiпропетровськ, вулиця Героїв Ста-

лiнграда, 122А:
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 763-10-78, (056) 763-40-67;
5. Електронна поштова адреса - dnepromp@dmp.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - dmp.dp.ua;
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою емітента прийнято рiшення про продовження тер-

мiну дiї повноважень Худика Миколи Петровича на посадi директора ПАТ
"Днiпропетровськметалопром" шляхом укладення контракту, термiн дiї
якого з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчен-
ня термiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прий-
няття рiшення наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова
особа обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу марке-
тингу ПАТ "Днiпропетровськметалопром", а з 01.04.2013 р. директор ПАТ
"Днiпропетровськметалопром", iдентифiкацiйний код 021389204621. Роз-
мір частки в статутному капіталі емітента -  0 відсотків. 

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

Директор Худик 17.12.2014 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIКОРМ";
2. Код за ЄДРПОУ: 00686747;
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Ленiна, будинок 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 6-41-24, (05669) 3-01-42;
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про подовження тер-
мiну дiї повноважень Мартиновського Вiктора Павловича на посадi ди-
ректора ПрАТ "Комбiкорм" шляхом укладення Контракту, термiн дiї якого
з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчення тер-
мiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прийняття
рiшення Наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа
обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв - директор ПрАТ "Комбiкорм",
iдентифiкацiйний код 00686747.

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

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

2. Найменування посади
директор Мартиновський Вiктор Павлович

17.12.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТЕРА-ІНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ 34497058; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)
3739793; електронна поштова адреса: tera_invest@academy.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: tera-invest.proemitent.info; вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до протоколу Засідання Наглядової ради Публічного акці-

онерного товариства "Тера-Інвест" (далі - Товариство) від 17.12.2014 р.
б/н прийнято наступні рішення: 1. Звільнити з 17.12.2014 р.  з посади ди-
ректора Товариства Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт АЕ №
020341  виданий 16.01.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області) на підставі її заяви за власним бажанням,  пе-
ребувала на даній посаді 5 років 4 місяці. 2. Призначити безтроково за су-
мiсництвом на посаду директора на пiдставi його заяви Рiмлєаншi Вале-
рiя (по-батьковi не зазначається оскiльки особа є нерезидентом, паспорт
РА №В1597928 виданий 23.07.2013 р. ОО Чижинеу Республiка Молдова),
протягом останнiх 5 рокiв жодної посади не обiймав, не працював. Усі заз-
начені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

Директор ПАТ "Тера-Інвест" Рімлєанші В. 18.12.2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕН-
ЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-
ство «Кременчуцька кондитер-
ська фабрика «Рошен»  

1.2.Організаційно правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382191
1.4.Мсіцезнаходження емітента 39600, Полтавська область, 

м.  Кременчук, Крюківський 
район, вул. Жовтнева, 57.

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0536) 74-22-39

1.6.Електорнна поштова адреса емітента ok@kkf.pl.ua 
1.7.Дата вчинення події 17 грудня 2014 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для 
розкриття інформації

www.kkf.pl.ua 

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1. Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 17 грудня 2014 р. прийняте рі-

шення про звільнення (припинення повноважень) Лазуріної Валентини Іванівни 

(Паспорт: серія КО № 307479, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтав-
ській області 15.01.2002 року) з посади члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». 
Підстава такого рішення: заява Лазуріної В. І. про звільнення з посади за влас-
ним бажанням. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на даній 
посаді 9 місяців. Особа володіє 00, 00 шт. акцій у статутному капіталі Емітента, 
що становить 00, 00 % від статутного капіталу товариства. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 17 грудня 2014 р. прийняте 
рішення про призначення (обрання) Бондарчука Володимира Сергійовича 
(Паспорт серії ЕА № 743311, виданий Світловодським МРВ УМВС України в 
Кіровоградській області 28.04.2000 року) на посаду члена Правління ПАТ 
«КрКФ «Рошен» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхід-
ність обрання члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 
Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: го-
ловний інженер ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00, 00 шт. простих імен-
них акцій Емітента, що становить 00,00 % у статутному капіталі Емітента. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління Публічного акціонерного товариства 
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»

Ананченко О. В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ - 02138926;
3. Місцезнаходження - 49033, м. Днiпропетровськ, вулиця Героїв Ста-

лiнграда, 122А:
4. Міжміський код, телефон та факс - (056) 763-10-78, (056) 763-40-67;
5. Електронна поштова адреса - dnepromp@dmp.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації - dmp.dp.ua;
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Наглядовою радою емітента прийнято рiшення про продовження тер-

мiну дiї повноважень Худика Миколи Петровича на посадi директора ПАТ
"Днiпропетровськметалопром" шляхом укладення контракту, термiн дiї
якого з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчен-
ня термiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прий-
няття рiшення наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова
особа обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу марке-
тингу ПАТ "Днiпропетровськметалопром", а з 01.04.2013 р. директор ПАТ
"Днiпропетровськметалопром", iдентифiкацiйний код 021389204621. Роз-
мір частки в статутному капіталі емітента -  0 відсотків. 

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

Директор Худик 17.12.2014 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIКОРМ";
2. Код за ЄДРПОУ: 00686747;
3. Місцезнаходження: 52410, Днiпропетровська область, Солонянсь-

кий район, село Сурсько-Михайлiвка, вулиця Ленiна, будинок 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 6-41-24, (05669) 3-01-42;
5. Електронна поштова адреса: info@prat-kombikorm.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: prat-kombikorm.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
II. Текст повідомлення

Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про подовження тер-
мiну дiї повноважень Мартиновського Вiктора Павловича на посадi ди-
ректора ПрАТ "Комбiкорм" шляхом укладення Контракту, термiн дiї якого
з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року включно. Пiдстава - закiнчення тер-
мiну дiї повноважень посадової особи 31.12.2014 року. Дата прийняття
рiшення Наглядовою радою 17.12.2014 року. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку посадова особа
обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв - директор ПрАТ "Комбiкорм",
iдентифiкацiйний код 00686747.

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

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

2. Найменування посади
директор Мартиновський Вiктор Павлович

17.12.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТЕРА-ІНВЕСТ"

код за ЄДРПОУ 34497058; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056)
3739793; електронна поштова адреса: tera_invest@academy.in.ua; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: tera-invest.proemitent.info; вид особливої інфор-
мації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до протоколу Засідання Наглядової ради Публічного акці-

онерного товариства "Тера-Інвест" (далі - Товариство) від 17.12.2014 р.
б/н прийнято наступні рішення: 1. Звільнити з 17.12.2014 р.  з посади ди-
ректора Товариства Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт АЕ №
020341  виданий 16.01.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області) на підставі її заяви за власним бажанням,  пе-
ребувала на даній посаді 5 років 4 місяці. 2. Призначити безтроково за су-
мiсництвом на посаду директора на пiдставi його заяви Рiмлєаншi Вале-
рiя (по-батьковi не зазначається оскiльки особа є нерезидентом, паспорт
РА №В1597928 виданий 23.07.2013 р. ОО Чижинеу Республiка Молдова),
протягом останнiх 5 рокiв жодної посади не обiймав, не працював. Усі заз-
начені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

Директор ПАТ "Тера-Інвест" Рімлєанші В. 18.12.2014 р.

Застереження:
Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій,

що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах,
що подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії, 

несуть особи,
що підписали ці документи.

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.
1.1. Загальна інформація про емітента:
1.1.1. Повне найменування:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 

«КРЕДИТ СЕРВІС». 
1.1.2. Скорочене найменування: 
ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС». 
1.1.3. Код за ЄДРПОУ: 
34300166.
1.1.4. Місцезнаходження:
Україна, 04071, м. Київ, вулиця щекавицька, будинок 30/39, офіс 227
1.1.5. Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта):
Телефон, факс: (044) 230-93-22
Електронна пошта: office@burokredit.com
1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив дер-

жавну реєстрацію емітента:
ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» було зареєстровано 

державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміні-
страції. Дата державної реєстрації Товариства: 11.04.2006 р.

1.1.7. Предмет і мета діяльності: 
Витяг зі Статуту емітента:
«……
3. Мета та предмет діяльності Товариства
3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом надання по-

слуг з формування, обробки і зберігання кредитних історій, а також з надання 
кредитних звітів та супутніх послуг відповідно до законодавства України.

3.2. Завданнями Товариства є:
• сприяння підвищенню інформаційної прозорості на ринку фінансових по-

слуг;
• зниження кредитних ризиків у банківській системі;
• формування позитивного іміджу сумлінних позичальників, зміцнення їх ді-

лової репутації та інвестиційної привабливості;
• підвищення рівня захищеності кредиторів і позичальників за рахунок за-

гального зниження кредитних ризиків;
• розробка і удосконалення баз даних Товариства, що містять кредитні історії 

позичальників і системи пошуку інформації;
• комплектування та організація використання баз даних Товариства;
• облік і забезпечення схоронності баз даних Товариства і кредитних історій 

позичальників від несанкціонованого доступу.
3.3. Предмет діяльності Товариства є: 
• надання послуг з формування, обробки і зберігання кредитних історій, а 

також з надання кредитних звітів та супутніх послуг;
• діяльність з технічного захисту конфіденційної інформації;
• надання послуг, пов'язаних з розробкою та (або) використанням оціночних 

(скорингових) методик обчислення індивідуальних рейтингів;
• діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та інформа-

ційних технологій, у тому числі консультування по апаратним засобам обчислю-
вальної техніки, розробка програмного забезпечення та консультування в цій 
галузі, обробка даних, діяльність з створення та використання баз даних та ін-
формаційних ресурсів;

• інша діяльність, пов'язана з використанням обчислювальної техніки та ін-
формаційних технологій, у тому числі розробка і підтримка інформаційних сис-
тем та мереж джерел формування кредитних історій та користувачів кредитних 
історій, діагностичних та експертних систем, систем для наукових досліджень, 
систем проектування та управління, розробка технологічних процесів обробки 
даних, інформаційне забезпечення, консультації в цих сферах; діяльність, 
пов'язана зі створенням інформаційних технологій, системної інтеграції, веб-
дизайном, мультимедіа-додатками, електронною торгівлею та маркетингом, 
створенням інформаційних ресурсів Інтернет; діяльність, пов'язана з виробни-
цтвом іншої продукції інформатизації та наданням інших послуг інформатизації;

• Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
• Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними 

діяльність;
• дослідження кон'юнктури ринку, у тому числі вивчення потенційних можли-

востей ринку, прийнятності продукції, обізнаності про неї в цілях просування то-
вару і розробки нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результа-
тів;

• оренда офісних машин і устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
• надання інших послуг, в тому числі діяльність організаторів виставок, яр-

марків і конгресів.
Товариство може займатися будь-якими іншими видами діяльності, не забо-

роненими законодавством України. Усі види діяльності можуть здійснюватися як 
на території України так і за її межами з урахуванням вимог законодавства відпо-
відної іноземної держави.

3.4. Окремими вичдами діяльності (у тому числі діяльністю з технічного за-
хисту конфіденційної інформації), перелік яких визначається законодавством 
України, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу 
(ліцензії).

3.5. Товариство може почати функціонувати в якості бюро кредитних історій 
після внесення запису про нього до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

……»
1.1.8. Перелік засновників емітента:
- ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-

ТИВАМИ «УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ – 32799200, міс-
цезнаходження: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3;

- Громадянка України Воронцова Ксенія Ігорівна, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2237203775;

1.1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітен-
том, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими до-
кументами емітента):

Витяг зі Статуту емітента:
«……
7. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. 
7.1. Органами управління Товариства є:
1) Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
2) Наглядова рада;
3) Правління;
4) Ревізійна комісія.
7.2. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення 

будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або 
випливає з потреб Товариства.

7.3. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є чле-
ни Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління. Посадовими особами Това-
риства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів Укра-
їни, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи орга-
нів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.

7.4. Посадові особи Товариства отримують винагороду за здійснення свої 
повноваження Винагорода Посадовим особам Товариства виплачується на умо-
вах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договором, укладе-
ним з ними.

7.5. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, до-
тримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Това-
риства. 

7.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством 
за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У 
разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товари-
ством є солідарною. 

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Акціонерне товариство 

зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні 
збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 
Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та 
строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України 
та цього Статуту. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів 
встановлюється положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності 
Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень 
Товариства належать до компетенції інших органів.

8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установлено-
му чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на 
таку участь, або їх представники.

8.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реє-
струються в порядку, встановленому положенням про Загальні збори акціонерів 
Товариства. 

8.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На За-
гальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також мо-
жуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товари-
ства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства. Перелік акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України.

8.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок 
денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (трид-
цять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів 
надсилається листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на 
підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства. Товариство 
не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційно-
му друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. 

8.8. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загаль-
них зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло 
процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загаль-
них зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про 
проведення загальних зборів, яке має відповідати за змістом вимогам п. 3. ст. 35 
ЗУ «Про акціонерні товариства».

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС», 
ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ
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8.9. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, 
передбачені чинним законодавством України.

8.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою ра-
дою:

1) з власної ініціативи;
2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Това-

риства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревізійної комісії;
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками десяти і більше відсотків простих акцій товариства;
5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
8.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загаль-

них зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти днів з моменту 
отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачерго-
вих зборів може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше 
відсотків простих акцій товариства;

2) вимога про скликання позачергових зборів не містить усіх даних, передба-
чених законодавством.

8.12. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів у встановлений строк, ініціатори Загальних зборів мають право 
самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановлено-
го Статутом та положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.13. Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затверджен-
ню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціо-
нерами – акціонерами, які цього вимагають.

8.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо но-
вих кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищува-
ти кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 
(двадцять) днів до проведення Загальних зборів. Рішення про зміни до порядку 
денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів, а так 
само фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, не пізніше 
як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персональ-
ного повідомлення, надісланого листом з повідомленням про вручення та опи-
сом вкладень.

8.15. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до 
порядку денного.

8.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціо-
нерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих 
акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстра-
ції акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

8.17. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова 
Зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, 
визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори 
обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом – Секретар Зборів). Всі 
протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем 
Зборів, прошиті, засвідчені підписом Голови Правління та завірені печаткою То-
вариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів 
передаються Правлінню для виконання та зберігання.

8.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожно-
го з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення ку-
мулятивного голосування.

8.19. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах 
сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому 
чинним законодавством порядку. Акціонер (його представник) не може бути по-
збавлений права голосу.

8.20. Порядок голосування на Загальних зборах визначається положенням 
про Загальні збори акціонерів Товариства. Голосування на Загальних зборах від-
бувається з використанням бюлетенів для голосування. Порядок застосування 
бюлетенів та їх форма визначається положенням про Загальні збори акціонерів 
Товариства.

8.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, 
обов’язкові для виконання всіма акціонерами а також всіма органами Товари-
ства.

8.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного 
законодавства країни або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в 
судовому порядку.

8.23. До компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до Статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий 

орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не пе-

редбачено Статутом Товариства;
11) затвердження річного звіту Товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім 

випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 ЗУ «Про акціонерні 
товариства»;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбаче-

них законом;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, 
за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

19) обрання голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення 
про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вар-

тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25  відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків 
визначених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної 
комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціо-
нерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвер-
дження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товари-
ства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загаль-

них зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства;
8.24. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосу-

вання, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 
8.23. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з від-
повідного питання акцій. 

8.25. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться пи-
тання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 8.23. Статуту. Не рідше ніж раз 
на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, 
передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 8.23. Статуту.

8.26. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосу-
вання, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у під-
рахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або де-
позитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача 
або депозитарія. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу За-
гальних зборів.

8.27. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення 
протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на За-
гальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних 
зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку 
(реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, шляхом над-
силання письмових повідомлень засобами поштового зв'язку. 

8.28. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компе-
тенції інших органів Товариства за виключенням тих повноважень, що відносять-
ся до виключної компетенції Загальних зборів.

9. НАГЛЯДОВА РАДА
9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціоне-

рів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про На-
глядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. 
Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. 

9.2. До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення На-
глядової ради Товариства, а так само в періоди коли створення Наглядової ради 
є необов'язковим (у випадках, встановлених законом), її функції покладаються 
на Загальні збори, які реалізовують їх в порядку та обсягах встановлених законо-
давством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, а повноваження 
Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються ви-
конавчим органом Товариства.

9.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з 
числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних 
осіб  – акціонерів. Член наглядової ради юридична особа – може мати необмеже-
ну кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника у 
Наглядовій раді Товариства визначається самим акціонером. Обрання Членів 
Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальни-
ми Зборами Товариства. 

9.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядо-
вої ради визначається Положенням про Наглядову раду. Члени Наглядової ради 
здійснюють свою діяльність на підставі відповідних договорів. Такі договори від 
імені Товариства підписується Головою Правління на умовах, затверджених рі-
шенням Загальних зборів. 

9.5. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної осо-
би або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

9.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неод-
норазово, навіть якщо вона входила до складу Наглядової ради повноваження 
якої було припинено достроково. 
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9.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом іншого органу 
Товариства. 

9.8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами 
з урахуванням обмежень встановлених законом. Якщо кількість членів Наглядо-
вої ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 
трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього скла-
ду наглядової ради. 

9.9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з 
Товариством. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління Товари-
ства, чи інша, уповноважена Загальними зборами особа, на умовах, затвердже-
них рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради То-
вариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або 
безоплатним. 

9.10. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа 
простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова 
рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

9.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Нагля-
дової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання се-
кретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здій-
снює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову 
раду. 

9.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повно-
важень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішен-
ням.

9.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена 
Наглядової ради або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства.

9.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини її складу.

9.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один 
голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів 
наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рів-
ності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.16. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове 
припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових 
членів. Додаткові підстави для припинення повноважень членів Наглядової ради 
встановлюються положенням про Наглядову раду.

9.17. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень 
може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
10.1. До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передба-

чених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою ра-
дою Загальними зборами.

10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються пи-

тання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату 

їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 
акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних збо-
рів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 

акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, 

цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна Товариства, у випадках, встановле-

них ЗУ «Про акціонерні товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Правління Товариства;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління 

Товариства, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від 

виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 
повноваження Голови Правління Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Това-
риства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ 
«Про акціонерні товариства»;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладати-
меться з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного частиною другою статті 30 ЗУ «Про акціонерні товариства» ;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідом-
лені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних 
зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово – фінансових гру-
пах та іших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонер-
ні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Това-
риства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, вста-
новлених законодавством;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним вна-
слідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслі-
док виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвер-
дження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товари-
ства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних догово-
рів, встановлення розміру оплати їх послуг;

22) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних 
їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет 
акцій, відповідно до статті 65 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

10.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Това-
риства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних 
Зборів.

10.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової 
ради доступ до необхідної інформації в межах, передбачених законом та Стату-
том Товариства.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
11.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвес-

торами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про при-
значення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за по-
данням Голови Наглядової ради.

11.2. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету 
Наглядової ради. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішен-
ням Наглядової ради і зазначаються в Положенні про корпоративного секретаря 
Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

11.3. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може ви-
конувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також, за 
рішенням Наглядової ради Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві 
та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення 
органів Товариства.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
12.1. Особою, яка здійснює повноваження Виконавчого органу Товариства є 

Правління Товариства.
Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 
До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, 

пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що за-
конодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до ви-
ключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

12.2. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді 
Товариства та організовує виконання їх рішень. 

Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних 
зборів у кількості трьох членів строком на три роки. До складу правління входять 
голова правління та члени правління - заступники голови правління. Правління 
очолює голова правління. Якщо частина членів правління не обрана (не призна-
чена), або відкликана (звільнена), правління діє та вважається правомочним у 
складі фактично обраних (фактично призначених) членів правління. 

Порядок роботи правління, вимоги щодо діяльності правління, до членів прав-
ління та голови правління можуть встановлюватись у Положенні про правління. 

12.3. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, 
крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової 
ради Товариства. 

До компетенції правління належить: 
1) організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової 

ради Товариства;
2) організація, скликання та проведення чергових та позачергових загальних 

зборів акціонерів; 
3) розробка та передача на затвердження наглядовій раді проектів стратегії 

діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-
господарської діяльності Товариства; 

4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і опе-
ративних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження пла-
нів роботи правління; 

5) підготовка необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для роз-
гляду загальними зборами акціонерів та наглядовою радою;

6) вирішення питань керівництва діяльністю Товариства;
7) вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного 

подання звітності, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Това-
риства;

8) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових ін-
струкцій;

9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на 
вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Ау-
диторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати на-
дання відповідної вимоги акціонерів; 

10) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкли-
кання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники прав-
ління, за погодженням із наглядовою радою.

11) вирішення інших питань в межах своєї компетенції та повноважень, визна-
чених цим Статутом.

12.4. Організаційною формою роботи правління є засідання, які скликаються 
та проводяться у разі необхідності головою правління або у випадку відсутності 
голови правління – особою, яка виконує його обов’язки. 

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 
не менше 2/3 фактично обраних (фактично призначених) членів правління. Ко-
жен член правління має один голос. Передачу голосу одним членом правління 
іншому члену правління заборонено. За рівної кількості голосів Голова правління 
має право вирішального голосу. 

Рішення правління на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. 
За рівної кількості голосів, рішення, за яке проголосував голова правління, вва-
жається прийнятим. 
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Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положен-
ням про правління. 

12.5. Роботою правління керує ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, який: 
1) без довіреності здійснює дії від імені Товариства; 
2) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;
3) самостійно, в межах обмежень, встановлених цим Статутом, укладає до-

говори та вчиняє інші юридичні дії, а також розпоряджається коштами та майном 
Товариства; 

4) приймає на роботу та звільняє працівників відповідно до штатного розпису, 
за виключенням посад, прийняття на які та звільнення з яких віднесено до компе-
тенції інших органів Товариства;

5) застосовує заходи заохочення до працівників Товариства та накладає на 
них дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством України, цим Стату-
том та внутрішніми документами товариства (дисциплінарні стягнення на членів 
правління голова правління накладає за рішенням наглядової ради Товариства); 

6) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради 
та правління Товариства; 

7) розподіляє обов’язки та повноваження між членами правління та працівни-
ками Товариства за напрямками їх діяльності, шляхом затвердження відповідних 
актів;

8) видає та підписує довіреності від імені Товариства на вчинення юридичних 
та інших дій у межах його повноважень, у тому числі з правом передоручення; 

9) скликає засідання правління, визначає їхній порядок денний та головує на 
них; 

10) самостійно укладає договори (вчиняє інші правочини) від імені Товариства 
на суму, що не перевищує 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень, крім пра-
вочинів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю Товариства. 

11) приймає рішення та вчиняє дії з інвестування коштів Товариства виключно 
на підставі рішень Інвестиційного комітету. У випадку, якщо сума інвестицій пере-
вищує 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень, такі рішення Інвестиційного 
комітету виконуються Головою правління після затвердження Наглядовою Радою 
Товариства.

12) відкриває рахунки у банківських установах; 
13) в межах своєї компетенції та повноважень видає накази і дає вказівки, 

обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 
14) підписує від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до 

нього; 
15) вчиняє інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства та забезпечен-

ня нормальної роботи Товариства, за винятком тих, яки відповідно до Статуту 
перебувають у компетенції загальних зборів або наглядової ради Товариства. 

12.6. Якщо для укладання договору, вчинення іншого правочину чи дії у відпо-
відності з цим Статутом потрібне рішення загальних зборів акціонерів або нагля-
дової ради, або правління Товариства, голова правління має право укладати (під-
писувати) такий договір, вчиняти інший правочин чи дію тільки за наявності 
відповідного рішення уповноваженого органу управління Товариства, прийнятого 
у межах його повноважень та оформленого у відповідності з цим Статутом та ді-
ючим законодавством України. 

12.7 Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління То-
вариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товари-
ства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про 
Виконавчий орган Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товари-
ства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаці-
ях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, пе-
редбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до 
його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в 
межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган.

12.8. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов’язкові для ви-
конання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Прав-
ління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для 
ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

12.10. Питання правового статусу Голови Правління Товариства не відобра-
жені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган Товари-
ства, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)
13.1. Ревізійна комісія (Ревізор) є органом Товариства, який здійснює пере-

вірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними 
зборами. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна (ий) Загальним зборам. Якщо Това-
риство у своєму складі має до акціонерів - власників простих акцій товариства 
може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія. В тому 
разі, якщо Товариство має у своєму складі має більше 100 акціонерів - власників 
простих акцій товариства, може обиратися лише ревізійна комісія.

13.2. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль шляхом проведення пере-
вірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

13.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 5 (п’ять) 
років і діє у складі 3 (трьох) осіб. Порядок формування Ревізійної комісії, а також 
вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні 
про Ревізійну комісію Товариства. 

13.4. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного 
голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або 
з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається члена-
ми Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу 
Ревізійної комісії.

13.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:
1) член Наглядової ради; 
2) Голова Правліня; 

3) Корпоративний секретар; 
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
5) члени інших органів Товариства. 
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товари-

ства. 
13.6. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до вико-

нання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної 
комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього 
складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припи-
нення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення За-
гальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не 
включатись до порядку денного Загальних зборів.

13.7. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не 
менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності То-
вариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, 
Правління, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товари-
ства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (де-
сяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за 
ініціативою Правління чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду 
та звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяль-
ності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) 
відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (трид-
цять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укла-
дення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім 
визначених законом випадків.

13.8. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право до-
ступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, 
фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних 
аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), 
отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. 

13.9. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Нагля-
дової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом 
або внутрішніми положеннями Товариства.

13.10. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження 
достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до 
Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з 
чинним законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає 
обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.11. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Прав-
ління, Ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності 
Товариства;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку 
та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх 
фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Голови Правління наданих йому повноважень щодо розпоря-
дження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових 
операцій від імені Товариства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями 
Товариства;

6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності;
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності 

активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
13.12. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює 

обов’язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій 
та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок 
проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Поло-
женням про Ревізійну комісію Товариства.

13.13. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Реві-
зійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати про-
ведених нею перевірок Загальним зборам і Правлінню. За підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 
року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товари-
ства за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-
господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії За-
гальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

13.14. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок 
та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідніс-
тю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія 
є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше по-
ловини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у за-
сіданні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, 
голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

13.12. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання Загальних зборів у 
разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання по-
садових осіб Товариства.

13.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного За-
гальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачерго-
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вих Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії в установлених випадках присутні-
ми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з 
правом дорадчого голосу.

13.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Нагля-
дової ради з правом дорадчого голосу.

13.15. Якщо кількість акціонерів стане меншою за сто осіб, за рішенням Загаль-
них зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий 
ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує 
всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та 
несе усі обов’язки, що покладаються на члена Ревізійної комісії.

.……»
1.1.10. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені 

та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфіка-
ції, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця ро-
боти і посади на основному місці роботи:

а) Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Голова Правління ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» 
– Скуратовський Андрій Леонідович, 1977 року народження, освіта – вища, квалі-
фікація – юрист, виробничий стаж – 13 років, стаж роботи на цій посаді – з 
30.04.2013 р., посада за основним місцем роботи: Директор ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ».

б) Голова та члени Наглядової ради (за наявності):
Голова Наглядової ради ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ 

СЕРВІС» – Тимощук Олександр Вікторович, 1992 року народження, освіта – 
вища, кваліфікація – магістр права, виробничий стаж – 6 років, стаж роботи на цій 
посаді – з 20.11.2014 р., посада за основним місцем роботи: Фахівець з управлін-
ня активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРПРОМ-
КАПІТАЛ».

Член Наглядової ради ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕР-
ВІС» – Стрик Олексій Валерійович, 1987 року народження, освіта – вища, квалі-
фікація – магістр права, виробничий стаж – 3 роки, стаж роботи на цій посаді – з 
20.11.2014 р., посада за основним місцем роботи: Юрисконсульт ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО».

Член Наглядової ради ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕР-
ВІС» – Зінов′єв Олександр Олександрович, 1985 року народження, освіта – вища, 
кваліфікація – магістр економіки, виробничий стаж – 11 років, стаж роботи на цій 
посаді – з 20.11.2014 р., посада за основним місцем роботи: Директор ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМП».

в) Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): рішення 
щодо обрання Ревізору або ревізійної комісії відсутнє.

г) Корпоративний секретар (за наявності): рішення щодо обрання Корпора-
тивного секретаря відсутнє.

д) Головний бухгалтер (за наявності): не передбачений штатним розписом 
Товариства. Виконання обов’язків головного бухгалтера покладено на Голову 
Правління відповідно до Наказу № 3 від 07.10.2013 р.

1.1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегі-
ального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одно-
осібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінан-
совий рік, що передував року, у якому подаються документи:
Посада Середня заробітна 

плата за 3 квартал 
2014 р. (грн.)

Середня заробітна 
зарплата за 2013 р. 

(грн.)
Голова Правління 
Скуратовський Андрій Леонідович 

0 0

Рішення щодо виплати заробітної плати Голові правління Товариства протя-
гом 2013 – 2014 рр. не приймалося.

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1.2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рі-

шення про публічне розміщення облігацій.
Станом на 21.11.2014 р. статутний капітал ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 

«КРЕДИТ СЕРВІС» становить:
Зареєстрований: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.
Оплачений: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.
Станом на 21.11.2014 р. власний капітал ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 

«КРЕДИТ СЕРВІС» становить 116 759 000 (сто шістнадцять мільйонів сімсот 
п’ятдесят дев’ять тисяч) гривень 00 копійок.

1.2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває 
у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціо-
нерного товариства також кількість акцій).

Голова Правління Товариства Скуратовський Андрій Леонідович часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє та не є власником акцій Товариства. 

1.2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента част-
ку, що перевищує 10 %

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНО-ІНЖИНІРИНГОВА 
КОМПАНІЯ «БУДФІНКОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
36087718, місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 
1/27, є власником 96707 (дев’яносто шість тисяч сімсот сім) шт. простих іменних 
акцій, що становить 96,707 % Статутного капіталу Товариства.

1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що 
передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 

Станом на 30.09.2014 р. власний капітал ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 
«КРЕДИТ СЕРВІС» становив 116 759 000 (сто шістнадцять мільйонів сімсот 
п’ятдесят дев’ять тисяч) гривень 00 копійок.

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1.3.1. інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із за-

значенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, орга-
нів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, 
номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, 
форми існування:

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств, реєстраційний 
№  125/2/07-Т, дата реєстрації 05 березня 2007 року, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку. Загальна сума випуску – 100 000 000 (сто 
мільйонів) гривень 00 копійок. Номінальна вартість – 1 000 (одна тисяча) гривень 
00 копійок. Кількість та тип цінних паперів – 100 000 (сто тисяч) штук звичайних 
відсоткових іменних облігацій. Форма випуску - бездокументарна. Анульоване. 
Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 26-СТ-О 
про скасування реєстрації випуску облігацій від 05 червня 2007 р.

1.3.2. відомості про фондові біржі, на яких продавались або продають-
ся цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Акції емітента продавались на фондовій біржі - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА ФІРЖА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
25535920, місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 33-В. 
Акції Товариства продавались та продаються на фондовій біржі - ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ: 20064500, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
буд. 36-В. Облігації емітента не продавались на фондових біржах. 

1.3.3. відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації 
емітента:

Акції та (або) облігації Товариства в лістингу фондових бірж не перебувають.
1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 

стан:
1.4.1. Чисельність штатних працівників станом (станом на останнє 

число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи).
Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2014 р. становить 2 (дві) 

особи. 
1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних ви-

дів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії.
Товариство має Ліцензію на здійснення господарської діяльності зі збирання та 

використання інформації, яка складає кредитну історію видана Національною ко-
місією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії 
АВ № 614832, строк дії ліцензії: 19.11.2013 р. – безстрокова, від 25.11.2013 р.

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, 
що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про: 

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-
снює) емітент;

станом на 30.09.2014 р. обсяг основних видів продукції (послуг, робіт) стано-
вив 218 328,00 тис. грн., у тому числі: 1. Надання послуг бюро кредитних істо-
рій  – 167 860,00 тис. грн.; 2. Продаж цінних паперів – 50 468,00 тис. грн.

б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність 
емітент;

Ринком збуту основного виду продукції, послуг та робіт Товариства – діяль-
ність зі стягування платежів і бюро кредитних історій є банки, страхові компанії, 
лізингові компанії, кредитні спілки та інших фінансові інститути. Основними спо-
живачами є юридичні особи, що мають потребу в отриманні інформації про по-
зичальників (ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, 
захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання по-
слуг, пов'язаних з обробкою та аналізом цієї інформації). 

У сучасних економічних умовах на темпи зростання економіки великий вплив 
має розвиток кредитування, а для мінімізації кредитних ризиків велике значення 
має наявність відомостей про кредитну історію потенційних позичальників.

Основним недоліком системи роботи з кредитними історіями в Україні є від-
сутність налагодженого процесу обміну інформацією між кредитними бюро. Дані, 
наявні у різних бюро, не є стандартизованими, що ускладнює обмін інформацією. 
Згідно кращих світових практик, функцію консолідації інформації та організацію 
взаємодії між різними кредитними бюро часто здійснюють спеціальні структури. 
Вони ведуть каталоги кредитних історій всіх бюро, що дозволяє визначити, які 
бюро мають інформації про конкретного позичальника.

Крім того, згідно чинного законодавства банки не зобов'язані надавати в бюро 
дані про всіх своїх клієнтів. Бувають випадки, коли передача даних за клієнтами 
не проводиться з причини побоювання посилення конкуренції. У першу чергу це 
стосується даних про юридичних осіб. Тому у кредитних бюро є інформація лише 
про частину позичальників, і вона не завжди повна. Як результат – відсоток по-
тенційних позичальників, за якими кредитні бюро мають інформацію, в Україні 
значно нижча, ніж у ряді інших країн. Так, згідно з дослідженням, проведеним 
Світовим банком, за результатами 2013 року в Україні в кредитних бюро є дані 
про 9 млн. фізичних осіб (що не перевищує 30% дорослого населення) і 100 тис. 
юридичних осіб. Для порівняння: у Польщі відсоток дорослого населення, охо-
пленого даними кредитних бюро складає більше 80%, у країнах ОЕСР -66,7%, у 
Вірменії 63,8%, у Росії - 59,2 %.

ще одним істотним недоліком є обмежені можливості бюро в отриманні ін-
формації з державних реєстрів. Так, де-юре бюро мають право на отримання 
бази даних, наприклад, Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців. Але, де-факто, механізм отримання даної інформації не розробле-
ний і норма закону не діє. Також, відсутнє право доступу (отримання інформації) 
бюро в реєстри податкової служби, що позбавляє користувачів можливості пере-
вірити платоспроможність потенційних партнерів.

Недосконалість існуючої системи роботи з кредитними історіями істотно 
збільшує кредитні ризики банків і ускладнює процес кредитування. В поточній 
ситуації політичної та економічної кризи наявність повної і достовірної інформації 
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про позичальників стає особливо важливим. Підвищення якості та повноти да-
них, представлених в кредитних бюро, можливі тільки за умови відповідального 
ставлення всіх банків до процесу передачі інформації. Але, крім цього, в інтере-
сах самих банків – активізувати процес створення системи, що дозволяє консолі-
дувати інформацію всіх кредитних бюро.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;
Станом на 30.09.2014 р. обсяги інвестиційної діяльності ПАТ «БЮРО КРЕ-

ДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» становлять 323 871 000, 00 грн., що розпо-
ділені за наступними напрямками з метою отримання прибутку, а саме:

- 313 871 000, 00 тис. грн. спрямовані на придбання високодохідних та ліквід-
них цінних паперів українських підприємств, що характеризуються зростанням 
капіталізації та доходності з метою їх реалізації та отримання прибутку. Детальна 
інформація щодо обсягів інвестицій емітента наведена у Таблиці 1:

Таблиця 1.

Назва, код за ЄДРПОУ Вид цінного 
паперу

Кількість 
цінних 

паперів, шт.
Вартість, грн.

ПрАТ «Зернопросевіс», 24412434 Акції прості 
іменні

126 204 27 045 351, 04

ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС», 34881587 Акції прості 
іменні

133 298 733 128, 40

ПАТ «Харківський Регіональний 
Фонд Підтримки Підприємництва», 
30359792

Акції прості 
іменні

322 322 000, 00

ПАТ «Черкаський РТЗ», 14209896 Акції прості 
іменні

700 000 30 849 191, 00

ПАТ «Управління механізованих 
робіт Агробуду», 01353054

Акції прості 
іменні

600 000 1 386 300, 00

ТОВ «КУА «КРЕДИТПРОМ-
КАПІТАЛ» (ПВІФНВЗТ «CPREF»), 
33831868

Інвестиційні 
сертифікати 

іменні

38 400 146 617 662, 62

ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» 
(ЗНВПІФ «АБСОЛЮТ ПЛАТИ-
НУМ»), 38404576

Інвестиційні 
сертифікати 

іменні

9 70 000, 00

ПАТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТИЦІЇ 
ПЛЮС», 35043708

Акції прості 
іменні

23 115 000, 00

ПрАТ «Зернопросевіс», 24412434 Акції прості 
іменні

126 204 14 367 473, 04

ТОВ «ФАКТОР-МЕД», 33638283 Облігації 57 47 472, 13
ПАТ «КОМБІНАТ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
БУДІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ», 
35557023

Акції прості 
іменні

649 962 2 541 362, 00

ПАТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ», 
35918704

Акції прості 
іменні

19 195 19 195 000, 00

ПАТ «ЗНВКІФ «ЮНІОН-КАПІТАЛ», 
36137530

Акції прості 
іменні

15 150 300, 00

ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» 
(ЗНВПІФ «АВК»), 35141110

Інвестиційні 
сертифікати 

іменні

23 195 5 622 834, 26

ПАТ «БК «ЕВРОПА-АЗІЯ-
УКРАЇНА», 33151902

Акції прості 
іменні

34 000 340 000, 00

ПрАТ «Завод «РАДАР», 23027906 Акції прості 
іменні

189 671 38 494, 16

ПрАТ «Експортно-Імпортна Агенція 
«ОМЕГА», 32851574

Акції прості 
іменні

1 200 000 1 500 000, 00

ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА», 
37500377

Акції прості 
іменні

161 956 1 133 692, 00

ПАТ «НОВЬЮЕНЕРГІЯ», 33789770 Акції прості 
іменні

3 506 366 35 000 000, 00

ПАТ «ЗНВКІФ «ДОМІНАНТА», 
35893549

Акції прості 
іменні

53 1 033 500, 00

ТОВ «КУА «ТРЕЙД-ІЕВЕСТ» 
(ПВНЗІФ «РЕСУРС ІНВЕСТИ-
ЦІЯ»), 32828262

Інвестиційні 
сертифікати 

іменні

4 500 4 500 000, 00

ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ», 
38003301

Акції прості 
іменні

366 768 10 229 508, 39

ПАТ «ФК «АОА ІНВЕСТМЕНТС», 
37997662

Акції прості 
іменні

12 475 950 600, 00

ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ, 24369661 Облігації 24 862 24 432 813, 00
ТОВ «РА МЕДІА», 37080280 Облігації 9 8 100, 00
ПАТ «ІІК «Будфінконсалтинг», 
36087718

Облігації 10 9 000, 00

- 10 000 000, 00 грн. – внесення частки у розмірі 100 % до статутного капіталу 
з метою отримання прибутку від діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ 
БЮРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38825293). 

г) стратегія досліджень та розробок;
Товариство не проводило наукових дослiджень та розробок.
д) основні конкуренти емітента;
ТОВ «Українське бюро кредитних історій»; ПрАТ «Міжнародне бюро кредит-

них історій».
е) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 

корпораціях, інших об′єднаннях підприємств;
Емітент не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, 

інших об′єднань підприємств. 

є) відомості про філії та представництва емітента; 
Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокрем-

лених підрозділів.
1.4.4. Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна істо-

рія емітента (крім банків)):
а) Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення об-

лігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про 
остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним 
кредитним правочином:

1. Номер і дата укладання правочину: Кредитний договір № 06/300914-КЮ від 
30.09.2014 р.; вид правочину: кредитна лінія; сторони: кредитор - ПАТ «АЛЬПАРІ-
БАНК», позичальник - Товариство; сума зобов’язання: 2 500 000,00 грн.; валюта 
зобов′язання: гривня; строк і порядок виконання кредитного правочину: однора-
зово, у строк до 15.01.2015 р. (включно); На дату подачі документів на реєстрацію 
випуску облігацій Товариства - остаточна сума зобов′язання за кредитним право-
чином: 2 500 000, 00 грн. 

2. Номер і дата укладання правочину: Кредитний договір № 05/270614-КЮ від 
27.06.2014 р.; вид правочину: кредитна лінія; сторони: кредитор - ПАТ «АЛЬПАРІ-
БАНК», позичальник - Товариство; сума зобов’язання: 322 000,00 грн.; валюта 
зобов′язання: гривня; строк і порядок виконання кредитного правочину: однора-
зово, у строк до 26.09.2014 р. (включно); На дату подачі документів на реєстрацію 
випуску облігацій Товариства - остаточна сума зобов′язання за кредитним право-
чином: 322 000, 00 грн.

26 вересня 2014 р. було укладено Додаткову угоду № 1 до Кредитного дого-
вору № 05/270614-КЮ від 27.06.2014 р. про продовження строку користування 
кредитною лінією до 26 березня 2015 р (включно). 

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов’язань Товариства за укладеними кредитними правочинами не приймались, 
провадження не порушувались.

б) Які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, 

сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним пра-
вочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; 
валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; 
дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, 
його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, 
виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочи-
ном:

- кредитні правочини, які не були виконані – станом на 21.11.2014 року, а та-
кож станом на день подачі документів на реєстрацію випуску облігацій - відсутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:
Ризики в діяльності Товариства можна розподілити на наступні:
- Нестабільна економічна ситуація в Україні.
- Форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили та інші незалежні 

від Товариства обставини (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, паводок, низь-
ка температура, закриття морських проток, які трапляються на звичайному мор-
ському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо, 
валютні обмеження або інші обмеження прав власності на сировину чи готову 
продукцію, у тому числі на їх переміщення, прийняті державою або відповідним 
державним органом, ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, земле-
трус, пожежа, просідання і зсув ґрунту).

- Нерозвиненість правової бази та законодавства України в сфері діяльності 
агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

- Значні інвестиції в розвиток свого бізнесу з боку конкурентів.
- Прагнення конкурентів на розвиток послуг в суміжних сегментах з Товари-

ством на ринку.
- Зростаючі витрати на кваліфікованих і професійних співробітників.
- Нестабільна політична та економічна ситуація на ринку.
- Зниження оборотів від конкуренції.
На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів 

у керівництві Товариства немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов’язані із 
специфікою діяльності Товариства, немає.

Процедури банкрутства та санації до Товариства не застосовувались.
1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні 

роки:
Ефективний розвиток економіки і фінансового сектора неможливо без інфор-

маційної відкритості та прозорості. Бюро кредитних історій служать інтересам як 
кредиторів, так і позичальників. За допомогою бюро кредитних історій банки мо-
жуть підвищити рівень управління ризиками і, отже, поліпшити якість кредитного 
портфеля, скоротити витрати на створення резервів і в підсумку домогтися кра-
щих фінансових результатів у своїй діяльності. Позичальникам система бюро 
кредитних історій відкриває можливості формування позитивного іміджу, зміц-
нення ділової репутації і залучення уваги інвесторів. 

Наявність кредитної історії позичальника скорочує час прийняття банком рі-
шення про видачу кредиту і може знизити вартість запозичень. Основні напрямки 
діяльності бюро включають в себе: 

- Накопичення інформації про позичальників з різних джерел для створення 
так званих кредитних історій, у тому числі інформації, одержуваної від банків і 
небанківських кредитних організацій (за виданими кредитами), з різних баз да-
них, що характеризують суб'єктів кредитних історій як сумлінних громадян, своє-
часно оплачують свої зобов'язання, наприклад комунальні платежі, телефон та 
ін, баз даних по втрачених, викраденим паспортами і т.д.; 
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- Надання партнерам бюро - банкам і небанківським кредитним організаціям - 
кредитних звітів, які містять інформацію з кредитних історій, на підставі якої бан-
ки будуть приймати рішення про видачу кредитів. Кредитні звіти надаються бан-
кам тільки за згодою позичальників; 

- Надання кредитних звітів суб'єктам кредитних історій для перевірки точності 
і повноти міститься в кредитних  інформації; 

- Оцінка позичальників на підставі непрямих ознак, що містяться в запитах 
банків на надання кредитних звітів; 

- Верифікація паспортних даних позичальників. 
Крім основних бюро кредитних історій планує надавати своїм партнерам до-

даткові послуги. Це надання програмно-апаратних комплексів з управління кре-
дитною діяльністю (включаючи розробку банком своєї кредитної стратегії, плану-
вання та формування кредитного портфеля за певними критеріями, відстеження 
та управління кредитними ризиками, полегшення роботи з отримання відсотків, 
повернення кредитів, стягнення простроченої заборгованості). Для забезпечення 
вищевказаної діяльності бюро готове надавати програмно-апаратні комплекси 
на умовах аутсорсингу.

Надання кредитних звітів та послуг з обробки кредитних заявок за прогнозами 
стане основним джерелом доходів у наступні роки, однак значною складовою 
прибутку Товариства в залежності від вимог та рівня розвитку ринку найближчим 
часом можуть стати управління ризиками та інші додаткові продукти. У майбут-
ньому планується розширити пропозицію за рахунок цілого ряду додаткових про-
дуктів.

1.4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше 
ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про до-
чірні підприємства.

Емітент володіє:
- часткою в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ 
БЮРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38825293);

1.4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про 
застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті ре-
організації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передува-
ли року здійснення розміщення облігацій:

Провадження у справі про банкрутство та про застосування санації до емітен-
та не здійснювались.

1.4.9. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації ви-
пуску облігацій та проспекту їх емісії (тис.грн.):

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2014 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - 1
 первiсна вартiсть 1001 - 1
 накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 1 -
 первiсна вартiсть 1011 16 16
 знос 1012 (15) (16)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 10 000 10 000

 інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 10 001 10 001
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - 2
 Виробничi запаси 1101 - 2
 Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 40 300 177 808

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - 30 849

 з бюджетом 1135 - -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 507 20 839
Поточні фінансові інвестиції 1160 49 853 313 871
Гроші та їх еквіваленти 1165 84 65
 Рахунки в банках 1167 84 65
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 91 744 543 435
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 101 745 553 437

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 100 000 100 000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток) 1420 8 16 759

Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 100 008 116 759
II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 - -
IІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - 2 822
Поточна кредиторська заборгова-
ність за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 1 735 358 462
 розрахунками з бюджетом 1620 - -
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
 розрахунками зі страхування 1625 - -
 розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгова-
ність за одержаними авансами 1635 - 641

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 2 74 753
Усього за роздiлом ІII 1695 1 737 436 678
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 101 745 553 437

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період  

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2000 218 328 10 332

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2050 (201 341) (10 331)

Валовий :
 прибуток 2090 16 987 1
 збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 - 15
Адміністративні витрати 2130 (168) (12)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 16 819 4
 збиток 2195 - -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 (68) -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 16 751 4
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 16 751 4
 збиток 2355 - -
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 16 751 4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 168 12
Разом 2550 168 12

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

1.4.10. Баланс та звіт про фінансові результати за три завершені 
звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реє-
страції випуску та проспекту емісії облігацій (тис.грн.):

1. Баланс на__31 грудня _2011 р. 

Актив
Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 

року

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби: 
залишкова вартість 030  2,1  1,6
первісна вартість 031  3,0  3,0
знос 032 ( 0,9 ) ( 1,4 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040  -  2,2
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080  2,1  3,8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 210  99500,6  99503,3
Поточні фінансові інвестиції 220  2,1  -
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 230  46,7  17,3
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260  99549,4  99520,6
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280  99551,5  99524,4

Пасив Код 
рядка

На 
початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300  100000,0  100000,0
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340  0,4  0,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  ( 448,1 )  ( 476,0 )
Неоплачений капітал 360  ( - )  ( - )
Усього за розділом І 380  99551,5  99524,4
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

430

III. Довгострокові зобов'язання 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці* 580
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 99551,5 99524,4
* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання 
з оплати праці

665

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 2011р.

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звіт-
ний 

період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-

днього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

Інші операційні доходи 040  1,9  -
Інші доходи 050  0,3  8,4
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070  2,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт,послуг)

080 ( 2,1 ) ( 2,1 )

Інші операційні витрати 090 (28,0 ) ( 29,3 )
 у тому числі: 091

092 ( ) ( )
Інші витрати 100 ( - ) ( )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 30,1 ) ( 29,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 (27,9) (20,9)
Податок на прибуток 140 ( - ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 (27,9) (20,9)
Забезпечення матеріального заохочення 160

1. Баланс на__31 грудня _2012 р. 

Актив
Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби: 
залишкова вартість 030  1,6  1,0
первісна вартість 031  3,0  3,0
знос 032 ( 1,4 ) ( 2,0 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції 040  2,2  2,0
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080  3,8  3,0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160
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первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість 210  99503,3  99500,0
Поточні фінансові інвестиції 220  -  1,0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті 230  17,3  1,0
у тому числі в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260  99520,6  99502,0
III. Витрати майбутніх періодів 270  503,5
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280  99524,4  100008,5

Пасив
Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 

року

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300  100000,0  100000,0
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340  0,4  - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  ( 476,0 )  1,5
Неоплачений капітал 360  ( - )  ( - )
Усього за розділом І 380  99524,4  100001,5 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

430

III. Довгострокові зобов'язання 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з бюджетом 550
зі страхування 570
з оплати праці* 580
Інші поточні зобов'язання 610  7,0
Усього за розділом IV 620  7,0
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 99524,4  100008,5 
* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання 
з оплати праці

665

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 2012р.

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-

днього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

Інші операційні доходи 040  1,9
Інші доходи 050  507,5  0,3 
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070  507,5  2,2 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт,послуг)

080 ( - ) ( 2,1 )

Інші операційні витрати 090 ( 26,0 ) ( 28,0 )
 у тому числі: 091

092 ( ) ( )
Інші витрати 100 ( 4,0 ) ( )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 30,0 ) ( 30,1 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 477,5 (27,9)
Податок на прибуток 140 ( - ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 477,5 (27,9)
Забезпечення матеріального заохочення 160

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1                Код за ДКУД 1801001

Актив
Код
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -
 первiсна вартiсть 1001 - -
 накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 1 1
 первiсна вартiсть 1011 3 16
 знос 1012 (2) (16)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 - 10 000

 інші фінансові інвестиції 1035 2 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 3 10 001
II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
 Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 - 40 300

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - 1

 з бюджетом 1135 - -
 у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 99 500 1 507
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 49 853
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 85
 Рахунки в банках 1167 1 85
Витрати майбутніх періодів 1170 504 -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 100 006 91 745
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 100 009 101 745

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 100 000 100 000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 8
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 100 002 100 008
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
 Благодійна допомога 1526 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 - -
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
 довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
 товари, роботи, послуги 1615 - 1 735
 розрахунками з бюджетом 1620 - -
 у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
 розрахунками зі страхування 1625 - -
 розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 7 2
Усього за роздiлом ІII 1695 7 1 737
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 100 009 101 745

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
Форма №2               Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2000 142 540 -
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Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 2050 (154 692) -

Валовий :
 прибуток 2090 - -
 збиток 2095 (12 152) -
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (519) (26)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток 2190 - -
 збиток 2195 (12 671) (26)
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 12 677 4
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - (4)
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 6 -
 збиток 2295 - (26)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 2350 6 -
 збиток 2355 - (26)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 2465 6 (26)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 14 1
Інші операційні витрати 2520 505 25
Разом 2550 519 26

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 
Код 
ряд-
ка

За 
звітний
період

За аналогічний 
період попередньо-

го року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

1.5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 
1.5.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або 

прізвище, ім'я та по батькові аудитора: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма «БІнА», код за ЄДРПОУ 23285643.

1.5.2. Місцезнаходження або місце проживання: 02068, м. Київ, вул. Ахма-
тової, буд. 13, кв. 12.

1.5.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасни-
ків ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку 
цінних паперів): відсутнє.

1.5.4. Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Реквізити сві-
доцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Ауди-
торською палатою України: № 0960 від 26.01.2001 р., термін чинності Свідоцтва до 
23.12.2015 р., Рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне 
розміщення.

2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення обліга-
цій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та 
кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими при-
ймалось рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТО-
РІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» (далі – Рішення) прийнято 21.11.2014 р. під час голосу-
вання з використанням бюлетенів на Позачергових загальних зборах ПАТ «БЮРО 
КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» (протокол № 3/2014 від 21.11.2014 р.). 
За прийняття Рішення та його затвердження проголосувало 100 000 (сто тисяч) 
голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ  «БЮРО 
КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС».

2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення обліга-
цій є підвищення фінансової стабільності Товариства, забезпечення його подаль-
шого розвитку та посилення його конкурентоспроможності на ринку діяльності 
агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

100% коштів, залучених від публічного розміщення облігацій Товариства у 
сумі 184 500 000 (сто вісімдесят чотири мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копі-
йок буде спрямовано на:

- 70 % залучених фінансових ресурсів, що складає 129 150 000 (сто двадцять 
дев’ять мільйонів сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, будуть використані на 
фінансування розробки та впровадження інформаційних технологій та програм-
ного забезпечення (розробка і підтримка інформаційних систем та мереж форму-
вання кредитних історій, розробка та впровадження технологічних процесів об-
робки даних боржників);

- 30 % залучених фінансових ресурсів, що складає 55 350 000 (п’ятдесят п’ять 
мільйонів триста п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, будуть спрямовані на вдо-
сконалення надання послуг з формування, обробки і зберігання кредитних звітів 
та супутніх послуг.

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелом погашення облігацій є власні кошти емітента, що будуть отримані 

від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та 
сплати інших обов’язкових платежів.

2.4. Зобов′язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і по-
повнення статутного капіталу емітента, а також покриття збиків від госпо-
дарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як 
результату поточної господарської діяльності

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і 
поповнення статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків 
від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу об-
лігацій як результату поточної господарської діяльності та фінансуван-
ня будівництва житла.

2.5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
2.5.1. Параметри випуску:
а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; 

звичайні (незабезпечені) / забезпечені): іменні дисконтні звичайні (незабезпе-
чені) облігації;

б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 205’000 (двісті п’ять 
тисяч) штук;

в) номінальна вартість облігації: номінальна вартість однієї облігації ста-
новить 1000 (тисяча) грн. 00 коп.;

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 205’000’000 (двісті 
п’ять мільйонів) грн. 00 коп.;

д) серія облігацій: облігації випускаються однією серією – серією «А»;
2.5.2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рі-

шення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
а) вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непога-

шення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями): об-
лігації емітента незабезпечені.

б) розмір забезпечення: облігації емітента незабезпечені.
в) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/

гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної 
реєстрації: облігації емітента незабезпечені.

г) розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації емі-
тента незабезпечені.

д) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія 
/ договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної 
суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями): облігації емітента не-
забезпечені.

є) істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашен-
ня основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума за-
безпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення 
гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і по-
рядок виконання: облігації емітента незабезпечені.

ж) відомості про наявність між емітентом та поручителем/гаран-
том/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо: облі-
гації емітента незабезпечені.

з) баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому по-
даються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій: облігації емітента незабезпечені.

2.5.3. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента 
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(для емітентів - акціонерних товариств): конвертація облігацій в акції Това-
риства умовами емісії не передбачається.

2.5.4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо 
яких прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

Власникам облігацій надаються наступні права:
- здійснювати з облігаціями всі не заборонені законодавством України опера-

ції, зокрема: продавати, купувати, віддавати в заставу і таке інше;
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх 

погашення;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законо-

давству та умовам розміщення.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у поряд-

ку, визначеному чинним законодавством України.
2.5.5. Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбача-

ється виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земель-
ної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, 
а також реквізити:правовстановлюючих документів на земельну ділян-
ку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується вико-
нання зобов'язань за цільовими облігаціями;дозволу на будівництво (рі-
шення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної 
адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);дозволу на виконання 
будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підряд-
ником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна докумен-
тація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідом лення, 
запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточню-
ють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у 
разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення 
про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяль-
ність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення не-
сучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інже-
нерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в 
проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвести-
ційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо 
(у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публіч-
не/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за 
якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансу-
вання будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних 
осіб через розміщення облігацій): облігації емітента не є цільовими.

2.5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата ви-
значення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення. 

Рейтингова оцінка облігацій та/або емітента на дату подачі документів для 
реєстрації випуску облігацій ще не визначена.

2.6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: 
2.6.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими 

власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбу-
ватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі пу-
блічного розміщення облігацій:

Дата початку укладення договорів з першими власниками – 29 грудня 2014 
року; 

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 28 грудня 2015 
року (включно). 

Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій - Публічне акціонерне товариство «Київ-
ська міжнародна фондова біржа», Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
буд. 36-В.

2.6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо 
на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено).

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено, то Правління Товариства може прий-
няти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власни-
ками облігацій.

2.6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення обліга-
цій (якщо на запланований обсяг облігацій украдено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено).

У разі прийняття Правлінням Товариства рішення про дострокове закінчення 
укладення договорів з першими власниками облігацій, Правління Товариства та-
кож затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затвер-
джує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій. 

2.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 

29.12.2014 р. по 28.12.2015 р. (включно) звертаються до торговців, які зареєстро-
вані на ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» і надають їм письмові заяви 
на купівлю цінних паперів згідно з правилами та регламентом біржі, через яку 
буде відбуватися розміщення облігацій. Організатор аукціону забезпечує допуск 
покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформ-
лює їхні результати, визначає переможців аукціону, готує та реєструє біржові 
контракти на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та 
емітентом, інформує продавця та інші заінтересовані органи про результати аук-
ціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в 
строк, визначений договором, але в будь-якому випадку протягом терміну строку 
укладення договорів з першими власниками, покупець повинен сплатити повну 
вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний ра-

хунок в національній валюті України – гривні ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 
«КРЕДИТ СЕРВІС» № 26004155090001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

2.6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:
На підставі отриманих заяв від осіб, які бажають придбати облігації, уклада-

ються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації 
та ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС».

Укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення 
облігацій буде здійснюватись без застосування принципу «поставка цінних папе-
рів проти оплати».

2.6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-

ною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією 
(вище номінальної вартості)): 

Ціна продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій є 
фіксованою і становить 900 грн. за одну облігацію. 

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. 
Під час погашення власники облігацій отримують номінальну вартість 

облігацій. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації 
є доходом.

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іно-
земна валюта):

Оплата за облігації проводиться у національній валюті України - гривні.
в) найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на 

який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здій-
снюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказу-
ються номери рахунків у національній та іноземній валютах): поточний 
рахунок: № 26004155090001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

г) строк оплати облігацій: повна оплата за облігації здійснюється в термі-
ни, визначені умовами біржового контакту (договору купівлі-продажу), але не піз-
ніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

2.6.7. Відомості про андерайтера (якщо емітент користується його 
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

а) повне найменування: укладення договорів з першими власниками обліга-
цій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через 
організатора торгівлі.

б) код за ЄДРПОУ: укладення договорів з першими власниками облігацій 
буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через ор-
ганізатора торгівлі.

в) місцезнаходження: укладення договорів з першими власниками облігацій 
буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через ор-
ганізатора торгівлі.

г) номери телефонів та факсів: укладення договорів з першими власника-
ми облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайте-
ра, через організатора торгівлі.

д) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому рин-
ку: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емі-
тентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

2.6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здій-
снювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):

- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Київська міжна-
родна фондова біржа» (далі - «Біржа»), 

- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 20064500, 
- місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, 
- номери телефонів та факсів: тел./факс: (044) 490-57-88, 490-57-89, 

490-57-86
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку: № 581146 від 05.04.2011 року. 

2.6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

депозитарій УКРАЇНИ»,
- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, 
- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 30370711;
- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 

паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого 
договору): Договір № ОВ-7163 від 29.10.2014 р.

2.6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний 
депозитарій цінних паперів):

- повне найменування: Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
депозитарій УКРАЇНИ»,

- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, 
- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 30370711;
- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 

паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого 
договору): Договір № ОВ-7163 від 29.10.2014 р.

- номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяль-
ності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітен-
ту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): 
не передбачена.

2.7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за обліга-
ції, у разі визнання емісії облігацій недійсною.

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
рішення про визнання емісії облігацій недійсною, ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІС-
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ТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» повертає першим власникам внески, внесені ними в 
оплату за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в 
безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визна-
ння емісії облігацій недійсною. 

2.8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за обліга-
ції, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення до-
говорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

У разі незатвердження Правлінням ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕ-
ДИТ СЕРВІС» у встановлені строки результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій, ПАТ «БЮРО КРЕДИТ-
НИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» повертає першим власникам внески, внесені 
ними в оплату за облігації, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у 
строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження резуль-
татів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщен-
ня облігацій.

2.9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення та-
ких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій).

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
2.10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 

разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначен-
ням:

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, 
коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходжен-

ня, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної 
особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торго-
вельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально 
реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про 
реєстрацію відповідної юридичної особи)

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця 

проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвід-
чує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний 
документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за 

наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого доку-
мента, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що 
видав відповідний документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.
2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій: 
Облігації вільно обертаються на ринку цінних паперів України, з урахуванням 

таких застережень:
1) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх 

обігу.
2) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен від-

крити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право влас-
ності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних 
паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випис-
кою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою.

3) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням 
вимог чинного законодавства України та умов розміщення.

4) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із 
кон’юнктури ринку.

5) Власниками облігацій ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕР-
ВІС» можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за 
рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних установах 
та у Центральному депозитарію цінних паперів - Публічному акціонерному това-
ристві «Національний депозитарій України».

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщен-
ня облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 
28 грудня 2020 року (включно).

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
а) випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій. 

Обов’язковий викуп облігацій не передбачений.
Емітент протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати обліга-

ції на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію 
придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашен-
ня випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають 
чинному законодавству України та умовам розміщення.

Емітент протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Правління ПАТ 
«БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» має право за власною ініціати-
вою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Правлінням ПАТ 
«БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» при умові викупу 100 % облі-
гацій.

б) порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу об-
лігацій. 

Протягом п’яти днів після прийняття рішення про викуп, Емітент повідомляє 
осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп об-
лігацій, шляхом надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій. 

в) порядок встановлення ціни викупу облігацій. 
Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, але така вартість не може 

бути вище номінальної вартості та не може бути нижче 300,00 грн.
г) строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для 

викупу. 
Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій після отримання 

ним від Емітента відповідного повідомлення з пропозицією викупу облігацій за 
окремим договором купівлі-продажу, що укладається між Емітентом та власни-
ком облігацій. При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання обліга-
цій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента про-
тягом 45 днів від дати отримання повідомлення Емітента про викуп для 
укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 робочих 
днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу власник облігацій 
надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для за-
рахування облігацій на рахунок Емітента.

Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному де-
позитарії, Емітент протягом п’яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти 
у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі при-
йняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

2.13.1 дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.13.2. заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначи-

ти розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод 
розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.13.3. валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (на-

ціональна або іноземна валюта)
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.13.4. порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забез-

печення виплати відсоткового доходу за облігаціями
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.
2.14. Порядок погашення облігацій:
2.14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій
Дата початку погашення облігацій - 29 грудня 2020 р. 
Дата закінчення погашення облігацій – 28 грудня 2021 р.
2.14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття 

рішення про розміщення цільових облігацій)
Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.
2.14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначен-

ням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна 
валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дис-
контних облігацій)

Здійснення Емітентом погашення шляхом виплати номінальної вартості обліга-
цій забезпечується ПАТ «НДУ» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Пра-
вил Центрального депозитарію. Погашення облігацій шляхом виплати номінальної 
вартості облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, 
складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годинну операційного дня, що 
передує дню початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Цен-
тральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки 
визначені законодавством про депозитарну діяльність. Погашення облігацій здій-
снюється у національній валюті України – гривні – шляхом переказу Емітентом на 
рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому 
центрі, грошових коштів для здійснення погашення облігацій шляхом виплати номі-
нальної вартості облігацій та надання документів визначених правилами Централь-
ного Депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому 
центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні 
грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких 
відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. 

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують гро-
шові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслу-
говування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами об-
лігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання 
на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, емітент 
здійснює таке утримання.

Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на святковий 
(вихідний) день за законодавством України, то погашення облігацій здійснюється, 
починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

2.14.4. Можливість дострокового погашення емітентом усього випус-
ку (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснен-
ня емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у 
який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

Протягом всього терміну обігу облігацій емітент, в особі Правління ПАТ 
«БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» має право прийняти рішення 
та здійснити дострокове погашення випуску облігацій. При цьому дата закінчення 
дострокового погашення визначається не більшою ніж один рік від дати початку 
дострокового погашення.

В разі прийняття зазначеного рішення емітент публікує оголошення про до-
строкове погашення випуску облігацій в офіційному виданні Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспект емісії 
облігацій, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку дострокового пога-
шення випуску облігацій.

Також емітент надсилає персональні повідомлення власникам облігацій про-
тягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про дострокове погашення 
випуску облігацій, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку достро-
кового погашення випуску облігацій.
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У разі дострокового погашення випуску облігацій емітент встановлює нову 
(дострокову) дату погашення облігацій , та повідомляє власників облігацій про-
тягом вказаного вище терміну. При достроковому погашенні випуску облігацій 
емітент виплачує власникам облігацій номінальну вартість облігацій.

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється у порядку, передбаче-
ному пунктом 2.14.3. цього Проспекту емісії.

2.14.5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх 
власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емі-
тентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; по-
рядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у 
який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників умовами емісії не 
передбачене.

2.14.5.1. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій 
для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.

У разі, якщо наданий депозитарієм реєстр не містить реквізитів поточних рахун-
ків власників облігацій, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вар-
тості облігацій при їх погашенні, або у разі не вчинення депонентом необхідних дій 
для отримання коштів, належна сума депонується на відповідному рахунку до осо-
бистого звернення власника облігацій у відповідності до чинного законодавства.

Подальші розрахунки по облігаціях здійснюються за особистим зверненням 
власника облігацій. 

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. 
2.15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 

разі оголошення ним дефолту
У разі неспроможності емітента облігацій погасити власникам облігацій повну 

чи часткову загальну номінальну вартість облігацій в терміни та строки, перед-
бачені умовами емісії облігацій, емітент публікує повідомлення про таку неспро-
можність у тому ж офіційному друкованому виданні, що і цей Проспект емісії не 
менш як за 20 календарних днів до початку строку погашення. 

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 

застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог 
кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску об-
лігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рі-
шення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного 
капіталу емітента та не перевищує трикратний розмір власного капіталу емітента, 
оскільки станом на 21 листопада 2014 року розмір власного капіталу Емітента ста-
новив 116’759’000 (сто шістнадцять мільйонів сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч) гри-
вень 00 копійок, і тому, враховуючи положення ч.3 ст. 8 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облігації є незабезпеченими.

2.17. Інші відомості: відсутні.
2.18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може роз-
глядатися як гарантія вартості цих облігацій. 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у докумен-
тах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій, несуть особи, які підписали ці документи:

Я, Скуратовський Андрій Леонідович, Голова Правління Публічного ак-
ціонерного товариства «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС», під-
тверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.

______________________________ А.Л. Скуратовський
Ватаманюк Марія Михайлівна, Директор Товариства з обмеженою відпо-

відальністю «Аудиторська фірма «БІнА», підтверджую достовірність даних, 
що містяться у цьому Проспекті емісії.

______________________________ М.М. Ватаманюк
ПОГОДЖЕНО:
Доломина Максим Петрович, Голова Правління Публічного акціонерно-

го товариства «Київська міжнародна фондова біржа»
______________________________ М.П. Доломина

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЬВIВТУРИСТ»

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Львiвтурист»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02594021

3. Місцезнаходження емітента 79057 м. Львiв вул. Є.
Коновальця, 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(032)237-50-86 (032) 237-06-27

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

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

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

1. Посадова особа Виконуючий повноваження Голови Правлiння Гор-
бач Надiя Йосифiвна (паспорт: серiя КС номер 372432 виданий 
Сколiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй областi, 11.02.2005) припинено пов-
новаження 12.12.2014 р. постановою Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» 
(№ ПР-7-2 вiд 12.12.2014 року) у зв'язку з обранням на посаду Голови 
Правлiння. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 
18.03.2014 року.

2. Посадова особа Голова Правлiння Горбач Надiя Йосифiвна (пас-
порт: серiя НС номер 372432 виданий Сколiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi 11.02.2005) обрана на посаду 18.03.2014 р. постановою 
Наглядової ради ПрАТ «Львiвтурист» (№ ПР-07-2 вiд 12.12.2014 року) 
термiном на 3 роки з 15 грудня 2014 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: директор Туристсько-Лiкувального 
Комплексу «Арнiка» фiлiї Приватного акцiонерного товариства 
«Львiвтурист», виконуючий повноваження Голова правлiння голови 
правлiння ПрАТ «Львiвтурист».

Голова правлiння ____________  Горбач Надiя Йосифiвна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ідентифікаційний код 
21704113, місцезнаходження: 01001, м. Київ, Володимирський узвіз, 4 В, 
(надалі - Товариство), повідомляє акціонерів про скликання позачергових 
Загальних Зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори):

1. Загальні збори відбудуться 23 січня 2015 року о 11 год. 00 хв. за 
адресою: 01001, м. Київ, Володимирський узвіз, будинок 4 В, кімната 
№ 109.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 
23  січня 2015 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: 01001, 
м.  Київ, Володимирський узвіз, 4 В, кімната № 109, на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для реєстрації 
акціонерам  – фізичним особам необхідно мати при собі паспорт, пред-
ставникам акціонерів – паспорт та документи, які відповідно до чинного 
законодавства України підтверджують повноваження представника на 
участь у загальних зборах.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь загальних зборах, що 
відбудуться 23 січня 2015 року, буде складений станом на 24 годину 
19  січня 2015 року.

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

1. Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Това-
риства

2. Про затвердження статуту Товариства у новій редакції.
3. Про затвердження договору про внесення змін до іпотечного догово-

ру, укладеного Товариством з АТ «Ощадбанк».
4. Про вчинення Товариством значних правочинів, схвалення та попе-

реднє схвалення значних правочинів.
5. Ознайомитись з матеріалами, які стосуються порядку денного поза-

чергових загальних зборів, акціонери та їх представники можуть кожного 
робочого дня з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 01001, м. Київ, 
Володимирський узвіз, 4 В, кімната № 109. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, є 
Генеральний директор Товариства Ткаченко Олег Михайлович. Довідки 
за телефоном +38 044 220-01-56. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Генеральний Директор ПрАТ «Будівельні Технології» Ткаченко О.М.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
(044) 5864394
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Застереження: Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не 
може розглядатися як гарантія їх вартості. 

1. Інформація про Емітента:
1.1. Повне найменування Емітента — Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Шувар» (надалі Емітент).
Скорочене найменування Емітента — ТзОВ «Шувар». 
Код ЄДРПОУ — 20777340.
1.2. Основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) на проваджен-

ня діяльності Емітента:
- Передача в оренду рухомого та нерухомого майна, в тому числі цілісних 

майнових комплексів;
- Комплексне архітектурно-художнє проектування, будівельно-монтажні, 

ремонтно-будівельні, реставраційні роботи, реконструкція та експлуатація жит-
лових та нежитлових будинків, споруд, об’єктів виробничо-технічного, соціально-
побутового, культурного, спортивно-оздоровчого та іншого призначення, проекту-
вання та виготовлення малих архітектурних форм, меблів, інтер’єрів;

- Гуртова, роздрібна, комісійна, фірмова, ринкова торгівля продовольчими і 
непродовольчими товарами, сировиною, напівфабрикатами, у тому числі товара-
ми для дітей, харчовими добавками, алкогольними напоями та тютюновими ви-
робами, товарами побутової хімії, продуктами гігієни та санітарії, косметично-
парфюмерними виробами тощо.

Лiцензiя на здiйснення дiяльностi у будiвництвi, пов'язаної iз створенням 
об'єктiв архiтектури № АВ591561, видана Державною архiтектурно-будiвельною 
iнспекцiєю України 25.08.2011р., строк дiї лiцензiї: з 25.08.2011 р по 25.08.2016 р

1.3. Місцезнаходження Емітента та засоби зв’язку: 
79070, м. Львів, вул. Чукаріна, 6.
Тел., факс: (032) 223 45 60; (032) 295 19 19.
e-mail: m.danyluk@shuvar.com
1.4. Дата створення, зміни організаційно-правової форми та наймену-

вання Емітента:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шувар» створено 28 лютого 

1996 року. З початку заснування змін організаційно-правової форми та наймену-
вання Емітентом не проводилось. 

1.5. Перелік засновників Емітента:
Федишин Роман Степанович, Федишин Наталiя Вiкторiвна, Чiпчар Андрiй Ро-

манович, Панасенко Лариса Гнатiвна, Бокало Любов Миколаївна, Доскоч Любов 
Євгенiвна.

1.6. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, по-
рядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами 
Емітента):

Витяг зі Статуту:
«... Стаття X

Органи управління і контролю
10.1. Органами управління Товариством є:
а) збори Учасників Товариства;
б) директор Товариства.
10.2. Контроль за діяльністю директора Товариства здійснює ревізійна комісія.

Стаття XI
Загальні збори Учасників Товариства

11.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників (збори Учасни-
ків). Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представ-
ників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутно-
му фонді. На зборах обирається голова та секретар зборів.

11.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на 
певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у збо-
рах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

11.3. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої 
повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника 
Товариства.

11.4. Збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік.
11.5. Позачергові збори Учасників скликаються директором або головою реві-

зійної комісії у разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вима-
гають інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного 
скорочення статутного капіталу.

11.6. Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками 
голосів, можуть вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-
якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів ви-
конавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скли-
кати збори Учасників.

11.7. Про проведення зборів Учасники повідомляються не менш, як за 30 днів 
до скликання. У повідомленні зазначається місце, час проведення зборів та по-
рядок денний.

11.8. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду питання 
на зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 
днів до початку зборів.

11.9. Не пізніше, як за 7 днів до скликання зборів Учасникам повинна бути 
надана можливість ознайомитись з документами, з питань, внесених до порядку 
денного зборів. З питань, не внесених до порядку денного, рішення можуть прий-
матися лише за одностайною згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

11.10. До виключної компетенції зборів Учасників відносяться такі питання:
11.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження 

його планів і звітів про їх виконання;

11.10.2. внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного 
капіталу;

11.10.3. обрання та відкликання директора, членів ревізійної комісії;
11.10.4. визначення форм контролю за діяльністю директора, створення та 

визначення повноважень ревізійної комісії;
11.10.5. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл при-

бутку та збитків Товариства;
11.10.6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
11.10.7. виключення Учасника із Товариства;
11.10.8. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквіда-

ційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
11.10.9. визначення порядку покриття збитків;
11.10.10. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх структур, філій та 

представництв, затвердження їх статутів та положень;
11.10.11. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів То-

вариства, визначення організаційної структури Товариства та затвердження 
штатного розкладу;

11.10.12. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
11.10.13. вирішення питання про відчуження майна Товариства на суму, що 

становить п’ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
11.11. Рішення зборів Учасників приймаються простою більшістю голосів. Рі-

шення з питань, зазначених в п. 11.10.1., 11.10.2., 11.10.7. вважаються прийняти-
ми, якщо за них проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 
50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При вирішенні 
питання, зазначеного в п. 11.10.7. Учасник, щодо якого ставиться питання про 
виключення з Товариства, участі в голосуванні не бере. 

11.12. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 
Учасники (представники Учасників), що володіють в сукупності більш як 60% від-
сотками голосів. Директор, якщо він не є Учасником Товариства, може брати у 
зборах участь з правом дорадчого голосу.

11.13. Учасники, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кіль-
кості голосів, яку має кожен Учасник. Цей перелік підписується головою та секре-
тарем зборів.

Стаття XII
Виконавчий орган Товариства

1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточ-
ною діяльністю, є директор, який призначається зборами Учасників простою 
більшістю голосів. 

12.2. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, 
що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників Товари-
ства можуть передати частину своїх повноважень до компетенції директора.

12.3. Директор має право без доручення здійснювати всі дії від імені Товари-
ства, зокрема:

– керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення зборів Учас-
ників Товариства;

– представляти Товариство в його відносинах з третіми особами;
– вести переговори та укладати договори від імені Товариства;
– розпоряджатися банківськими рахунками Товариства;
– визначати розміри та порядок виплати заробітної плати та премії працівни-

кам Товариства;
– розробляти внутрішні документи Товариства;
– здійснювати інші повноваження.
12.4. Директор може вносити пропозицію про порядок денний зборів Учасників.
12.5. Директор зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Товариства та не 

може здійснювати дій, які шкодили б Товариству (за порушення цих зобов'язань 
він може бути звільнений з займаної посади).

12.6. Колегіальним органом управління Товариства, який має дорадчі функції 
є Рада директорів. Кількісний та особовий склад Ради директорів затверджуєть-
ся наказом директора. Рада директорів має право вносити на розгляд директора 
пропозиції щодо покращення діяльності Товариства. Пропозиції Ради директорів 
затверджуються наказом директора.

Стаття ХІІІ
Трудовий колектив Товариства

13.1. Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь 
своєю працею в його діяльності на основі трудового договору/контракту, угоди, а 
також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Трудовий колектив Товариства має права та обов'язки, користується 
пільгами згідно з чинним трудовим законодавством і цим Статутом.

13.3. Оплата праці трудового колективу визначається трудовим договором 
або контрактом.

13.4. Соціальне страхування трудового колективу Товариства та його соці-
альне забезпечення здійснюється відповідно до норм чинного законодавства 
України та колективного договору.

13.5. Товариство вносить відшкодування по державному соціальному страху-
ванню українських та іноземних працівників за ставками, встановленими чинним 
законодавством для українських підприємств та організацій.

13.6. Питання, пов'язані з трудовим колективом Товариства, і не вирішені в 
Статуті та не обумовлені колективним договором, регулюються чинним законо-
давством України.

Стаття XIV
Ревізійна комісія Товариства

14.1. Контроль за діяльністю директора Товариства здійснює ревізійна комі-
сія, що утворюється зборами Учасників Товариства з їх числа чи з числа їх пред-

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОПЦІОННИХ СЕРТИФІКАТІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШУВАР»



№243, 19 грудня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

45

ставників в кількості не менше 3 осіб. Члени ревізійної комісії обираються термі-
ном на три роки. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Члени 
ревізійної комісії на першому засіданні простим голосуванням обирають голову 
ревізійної комісії терміном на три роки.

14.2. Перевірку діяльності директора ревізійна комісія проводить за доручен-
ням зборів Учасників або з власної ініціативи.

14.3. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подан-
ня їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особис-
тих пояснень.

14.4. Про результати проведених перевірок ревізійна комісія доповідає збо-
рам Учасників.

14.5. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах і балансах. Без ви-
сновку ревізійної комісії збори Учасників Товариства не мають права затверджу-
вати баланс Товариства.

14.6. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачерго-
вих зборів Учасників Товариства.

14.7. Засідання ревізійної комісії є повноважними, якщо присутні всі члени 
комісії. Рішення ревізійної комісії приймаються одноголосно.

14.8. Голова ревізійної комісії скликає її засідання, як правило, один раз на 
рік. Повідомлення про час, місце та порядок денний засідання комісії розсилаєть-
ся рекомендованою поштою членам комісії за два тижні перед засіданням. У ви-
падку письмової згоди (в тому числі, переданої по факсу) членів комісії на про-
ведення засідання в інші терміни, таке засідання може відбутися в будь-якому 
місці і в будь-який час згідно з взаємопогодженим порядком денним.

14.9. Ревізійна комісія може доручити незалежній аудиторській службі прове-
дення документальної перевірки діяльності директора, складання висновку по 
річних звітах і балансах.

14.10. До обов'язків ревізійної комісії належать:
а) вивчення балансу, розрахунку прибутків та збитків Товариства;
б) вивчення проектів рішень та висновків директора Товариства стосовно ви-

користання прибутків та покриття збитків від діяльності Товариства;
в) затвердження інвестиційних планів Товариства...»
1.7. Предмет і мета діяльності Емітента:
Витяг зі Статуту: 

«... Стаття II
Мета, предмет та напрями діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності 
щодо впровадження нових прогресивних технологій, форм організації виробни-
цтва, роздрібної та оптової торгівлі, посередницької діяльності, використання і 
впровадження досягнень світового прогресу, покращення використання природ-
них та інтелектуальних ресурсів, проведення експортно-імпортних та зовнішньо-
економічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цінностями 
та іншої діяльності з метою вирішення економічних та соціальних проблем і одер-
жання прибутку для його наступного розподілу між Учасниками.

2.2. Для вирішення статутних цілей предметом діяльності Товариства є:
2.2.1. Створення та експлуатація ринків.
2.2.2. Вирощування сільськогосподарської продукції, в тому числі зернових 

культур, картоплі, овочевих та олійних культур, фруктів, ягід, горіхів, культур для 
виробництва напоїв та прянощів.

2.2.3. Тваринництво (в тому числі вирощування великої рогатої худоби, овець, 
кіз, коней, свиней, птиці інших тварин та виробництво їх продукції), звірівництво, 
виготовлення та реалізація хутрових виробів.

2.2.4. Сільськогосподарське виробництво, закупівля, зберігання, переробка і 
реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, як само-
стійно, так і через біржі, торговельні доми, інші посередницькі структури тощо. 
Виробництво бджолиного меду та продуктів його переробки.

2.2.5. Рибальство, вирощування риби, діяльність рибних ферм і рибопере-
робне виробництво.

2.2.6. Гуртова, роздрібна, комісійна, фірмова, ринкова торгівля продовольчи-
ми і непродовольчими товарами, сировиною, напівфабрикатами, у тому числі 
товарами для дітей, харчовими добавками, алкогольними напоями та тютюнови-
ми виробами, товарами побутової хімії, продуктами гігієни та санітарії, 
косметично-парфюмерними виробами тощо.

2.2.7. Виробництво, переробка, упакування, зберігання та збут товарів широ-
кого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення.

2.2.8. Передача в оренду рухомого та нерухомого майна, в тому числі цілісних 
майнових комплексів.

2.2.9. Придбання та відчуження нерухомого майна шляхом купівлі-продажу, 
міни, дарування, на аукціоні, за конкурсом, іншим чином, не забороненим діючим 
законодавством, інші операції з нерухомістю, облік та експертна оцінка нерухо-
мого та іншого майна за плату.

2.2.10. Здійснення діяльності в сфері громадського харчування, створення та 
експлуатація стаціонарних та пересувних ресторанів, кафе, барів, клубів тощо.

2.2.11. Гуртова, роздрібна, комісійна торгівля нафтопродуктами, газом, газо-
вим конденсатом, продукцією нафтової, нафтохімічної, хімічної промисловості.

2.2.12. Створення та експлуатація мережі автозаправочних станцій, автосто-
янок, гаражів, придбання та реалізація паливно-мастильних матеріалів, заправка 
паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів.

2.2.13. Виробництво, ремонт (реставрація), придбання, комплектація та реа-
лізація запасних частин, агрегатів, і пристроїв для автомобілів та інших тран-
спортних засобів, а також супутніх в автосервісі товарів.

2.2.14. Придбання та реалізація транспортних засобів, у тому числі автомобі-
лів вітчизняного та закордонного виробництва, інших транспортних засобів, що 
підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, комісійна торгівля, 
переоформлення права власності на них, з видачею передбачених законодав-
ством довідок та інших документів, необхідних для оформлення права власності 
та постановки на облік в ДАІ, прокат, лізинг транспортних засобів.

2.2.15. Розробка технічної документації, виготовлення нових моделей та 
дослідно-експериментальних зразків, модифікацій автомобілів та інших тран-
спортних засобів і техніки, в тому числі закордонного виробництва.

2.2.16. Виробництво, ремонт, технічне та сервісне обслуговування транспорт-
них засобів, в тому числі мототехніки, тракторної та іншої самохідної техніки, 
створення та експлуатація діагностичних та сертифікаційних центрів і станцій 
технічного обслуговування транспортних засобів та іншої техніки, поставка та 
експлуатація діагностичного обладнання.

2.2.17. Надання транспортних послуг, внутрішні та міжнародні перевезення 
пасажирів, вантажів залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом, 
транспортно-експедиційне та сервісне обслуговування транспортних переве-
зень, надання агентських послуг на транспорті тощо.

2.2.18. Розробка, виробництво, реалізація та обслуговування спеціальних 
пристроїв та систем для запобігання угонів транспортних засобів, організація за-
ходів безпеки при автоперевезеннях, у тому числі супроводження та охорона 
вантажів.

2.2.19. Організація готельного господарства, надання послуг в сфері готель-
ного обслуговування, рекреаційних та туристичних послуг, створення та експлуа-
тація баз відпочинку, туристичних комплексів, оздоровчих та спортивно-
оздоровчих закладів. 

2.2.20. Організація туризму, екскурсійна діяльність.
2.2.21. Виробництво, реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, обли-

цювальні роботи, видобуток та обробка мармуру, граніту, інших природних мате-
ріалів.

2.2.22. Обробка каменю (крім дорогоцінного), виготовлення та реалізація ви-
робів з природного та штучного каменю.

2.2.23. Виробництво, обробка, реалізація деревини та виробів з неї.
2.2.24. Комплексне архітектурно-художнє проектування, будівельно-монтажні, 

ремонтно-будівельні, реставраційні роботи, реконструкція та експлуатація жит-
лових та нежитлових будинків, споруд, об’єктів виробничо-технічного, соціально-
побутового, культурного, спортивно-оздоровчого та іншого призначення, проекту-
вання та виготовлення малих архітектурних форм, меблів, інтер’єрів тощо.

2.2.25. Інженерно-пошукові, науково-дослідні, конструкторські, пусконалагоджу-
вальні, проектно-кошторисні, інженерно сервісні та художньо-проектні рпоботи.

2.2.26. Виготовлення, монтаж, ремонт, технічне та профілактичне обслугову-
вання засобів охоронної сигналізації.

2.2.27. Монтажно-налагоджувальні роботи з автоматизації та механізації, 
зв’язку, електротеплової автоматики, релейного захисту.

2.2.28. Виробництво, комплектація, збут, ремонт та сервісне обслуговування 
побутової техніки, електронних, обчислювальних приладів, комп’ютерів, засобів 
зв’язку, лазерної, копіювальної, контрольно-вимірювальної та іншої оргтехніки, 
електрообладнання, вентиляційних та сантехнічних систем, іншого обладнання 
та устаткування.

2.2.29. Організація телебачення та радіомовлення, концертної та театральної 
діяльності, проведення кіно- та відеозйомок, створення та експлуатація кіно- та 
відеозалів (салонів), демонстрація кіно- та відеофільмів, запис, продаж і прокат 
кіно- та відеопродукції, виконання фоторобіт.

2.2.30. Посередницька та представницька діяльність, в тому числі надання 
агентських та брокерських послуг, надання посередницьких послуг за договора-
ми комісії, доручення в Україні і закордоном.

2.2.31. Надання рекламних, рекламно-інформаційних послуг, в тому числі 
розробка дизайну, виготовлення оригінал-макетів та іншої рекламної продукції, 
виготовлення сувенірної продукції з логотипом та іншим зображенням чи малюн-
ком, наданим замовником, розміщення реклами у засобах масової інформації (у 
пресі, на телебаченні, радіо, в комп’ютерних мережах), виготовлення та розмі-
щення зовнішньої реклами, проведення рекламних акцій, презентацій та інших 
масових рекламних заходів.

2.2.32. Організація та проведення торгово-промислових, наукових, технічних 
та мистецьких виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, симпозіумів, конференцій, се-
мінарів, культурних заходів, участь в таких заходах. 

2.2.33. Створення, утримання та експлуатація штемпельно-граверних май-
стерень, гравірувальні роботи, виготовлення печаток та штампів.

2.2.34. Утилізація, збирання переробка, купівля і реалізація вторинної сиро-
вини, відходів лісової, деревообробної, металообробної, легкої харчової, хімічної 
та нафтохімічної промисловості, сільського господарства тощо, в тому числі 
брухту та відходів чорних і кольорових металів.

2.2.35. Маркетингові дослідження, вивчення ринку та дослідження суспільної 
думки.

2.2.36. Надання послуг у сфері телефонного, телефаксного, комп’ютерного 
зв’язку, розробка програмного забезпечення.

2.2.37. Видавнича діяльність, копіювальні роботи, розповсюдження полігра-
фічної продукції.

2.2.38. Надання консультаційних та інформаційних послуг.
2.2.39. Консигнаційна діяльність, створення та експлуатація митних (ліцензій-

них), консигнаційних складів.
2.2.40. Операції з іноземною валютою, в тому числі купівля, продаж, обмін.
2.2.41. Надання посередницьких послуг з випуску цінних паперів, професійна 

діяльність на ринку цінних паперів; випуск цінних паперів, зокрема облігацій.
2.2.42. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції.
2.2.43. Проведення та впровадження наукових досліджень та інжинірингу по 

вдосконаленню продукції, технологій, систем, купівля-продаж прав на об’єкти ін-
телектуальної власності, інноваційна діяльність.

2.2.44. Надання юридичних послуг.
2.2.45. Виробництво та реалізація медичної техніки, обладнання та устатку-

вання, засобів догляду за хворими.
2.2.46. Надання медичних послуг, створення та експлуатація лікувально-

оздоровчих та реабілітаційних центрів.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №243, 19 грудня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

46

2.2.47. Вирощування декоративних, лікарських, квіткових та деревинно-
кущових рослин і насіння, озеленення територій. 

2.2.48. Закупівля лікарської сировини, виготовлення, переробка, фасування 
та реалізація лікарських засобів, лікарської сировини, виробів медичного призна-
чення, хімічних речовин, в тому числі іноземного виробництва.

2.2.49. Надання послуг з охорони громадян, приватної та колективної влас-
ності.

2.2.50. Виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогне-
пальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї; створення та утри-
мання стрілецьких тирів, стрільбищ, проведення мисливських турнірів.

2.2.51. Виготовлення та реалізація спеціальних засобів, заряджених речовина-
ми дратівливої та сльозоточивої дії, для індивідуального захисту, активної оборо-
ни, засобів виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів.

2.2.52. Надання послуг, пов’язаних з профорієнтацією населення, надання 
посередницьких послуг з працевлаштування, в тому числі за кордоном.

2.2.53. Надання перекладацьких послуг та навчання іноземним мовам.
2.2.54. Моделювання та пошиття одягу і взуття, організація показу моделей 

одягу, утримання салонів та ательє з пошиття одягу та взуття.

2.2.55. Діяльність у сфері грального бізнесу, створення та експлуатація кази-
но, ігрових салонів, букмекерських контор, інших гральних закладів, проведення 
лотерей, тоталізаторів.

2.2.56. Ритуальні послуги.
2.2.57. Міжміські та міжнародні поштові перевезення, обробка та доставка по-

штової кореспонденції, видача та прийом грошових переказів, кур’єрські послуги.
2.2.58. Виробництво, передача та постачання теплової та електричної енергії.
2.3. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство здійснює інші 

види діяльності не заборонені чинним законодавством України. Товариство у ви-
падках, передбачених діючим законодавством України, отримує ліцензії на здій-
снення окремих видів діяльності...»

1.8. Розмір Статутного капіталу Емітента: станом на 17.10.2014 р. стано-
вить 4 600 000,00 (Чотири мільйони шістсот тисяч) грн. Статутний капітал спла-
чено повністю.

1.9. Розмір Власного капіталу Емітента: станом на 30.09.2014 р. складав 
47 223 000,00 (Сорок сім мільйонів двісті двадцять три тисячі) грн. 00 коп.

1.10. Чисельність штатних працівників Емітента: станом на 30.09.2014 р. 
складає 46 штатних працівників.

1.11. Відомості про посадових осіб Емітента:
Прізвище, ім’я 
та по-батькові

Посада в 
Емітента

Посада за 
основним 

місцем роботи

Посада за попередніми місцями роботи за 
останні п’ять років

Рік 
народ-
ження

Освіта Кваліфі-
кація

Загальний 
виробничий 
стаж, років

Стаж роботи на 
даній посаді, 

років
Боднар Ольга 

Іванівна
Директор Директор 

ТзОВ «Шувар»
Заступник директора гуртовий ринок «Шувар» з 

01.09.08 по 16.05.11
Заступник директора ТзОВ «РСП «Шувар» з 

17.05.11 по 25.02.13
Директор ТзОВ «Шувар» з 26.02.13

1960 Базова-
вища

Бакалавр 
з 

менедж-
менту

38 років 2 роки, з 
26.02.2013

Собко Наталія 
Богданівна

Головний 
бухгалтер

Головний 
бухгалтер 

ТзОВ «Шувар»

Головний бухгалтер ТзОВ «Модуль -2003» з 
02.11.09 по 25.10.11

Заступник головного бухгалтера ТзОВ «РСП 
«Шувар» з 26.10.11 по 25.02.13

Головний бухгалтер ТзОВ «Шувар» з 26.02.13

1985 Вища економіст 11 років 2 роки, з 
26.02.2013

Доскоч Любов 
Євгенівна

Голова 
ревізійної 

комісії

Директор ДП 
«Універсал» при 
ВАТ «Полонина»

Директор ДП «Універсал» при ВАТ «Полонина» з 
30.03.07 по сьогодні

1960 Повна 
вища

Інженер-
механік

37 років 7 років, з 
30.03.2007р — по 

сьогодні
1.12. Інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльнос-

ті Емітента:
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках.
• Політичні ризики.
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері.
• Форс-мажорні обставини.
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади.
1.13. Протягом існування Емітента справ про банкрутство не порушува-

лось.
1.14. Можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати 

Емітента.
Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 

Політичні ризики. Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та 
митній сфері. Форс-мажорні обставини. Рейдерське захоплення, або неправо-
мірні дії органів влади.

1.15. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні два 
роки.

Основним напрямом діяльності Емітента на поточний та наступні два роки є 
забезпечення діяльності та обслуговування всієї наявної інфраструктури  
ТзОВ «Шувар». На сьогоднішній день функціонують торговий комплекс загаль-
ною площею 12505,8 кв.м. та промтоварно-продуктовий міні-ринок загальною 
площею 2108,8 кв.м.

Наявна сучасна інфраструктура стаціонарних будівель дозволяє максималь-
но задовольняти потреби як продавців, так і покупців промислової та продуктової 
групи товарів, а також — надаються iншi послуги, зокрема, готельнi, юридичнi, 
стоматологiчнi, банкiвськi, побутовi тощо.

Важливою складовою у дiяльностi ТзОВ «Шувар» є функцiонування дочiрнiх 
пiдприємств (торговi мережi, виробничi напрямки тощо).

Послугами пiдприємства користуються фiзичнi та юридичнi особи м.Львова 
та Львiвщини.

На 2015-2017 рр пiдприємство у своїй дiяльностi основну увагу придiлятиме 
подальшiй розробцi стратегiї розвитку торговельного комплексу та промислово-
продуктового мiнi-ринку за адресою: м.Львiв, пр.Червоної Калини, 36. При цьому, 
враховуються наявні умови розвитку на львiвському ринку торгових центрiв, які 
вiдповiдають тенденцiям розвитку торгової нерухомостi у великих українських 
мiстах. Визначальним чинником є стрiмке зростання пропозицiї, поява великої 
кiлькостi клiєнтiв, i, як наслiдок, iснування ажiотажу на ринку якiсних торгових 
площ.

На даний час здійснюється здійснюється розробка концепції подальшої роз-
будови комерційної нерухомості, а саме, наступної черги торгового комплексу  — 
триповерхової споруди загальною площею 11000 кв.м., призначеної, переважно, 
для здійснення реалізації орендарями продуктових та промислових товарів.

Основними факторами ризику в дiяльностi пiдприємства є змiна кон'юнктури 
ринку, податковий ризик, пов'язаний з можливими змiнами у податковому 
законодавствi, а також форс-мажорнi обставини.

1.16. Дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі 
опціонних сертифікатів.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Шувар» здійснено наступні ви-
пуски цінних паперів:

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 5 000 штук, на загальну номінальну вартість 5 000 000,00 грн., про що ви-

дано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 77/2/05 
від 20.04.2005 року (Свідоцтво анульовано на підставі Свідоцтва ДКЦПФР 
№ 5/2/06 від 18.01.2006 р.);

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 4 510 штук, на загальну номінальну вартість 4 510 000,00 грн., про що ви-
дано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 5/2/06 
від 18.01.2006 року (Свідоцтво анульовано на підставі Розпорядження ДКЦПФР 
№ 148-С-О від 22.06.2011 р.);

- Іменні процентні облігації номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна, в кіль-
кості 20 000 штук, на загальну номінальну вартість 20 000 000,00 грн., про що 
видано свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№  252/2/07 від 08.06.2007 року, дата видачі свідоцтва 25.06.2007 року. 

Випусків опціонних сертифікатів Емітентом не здійснювалось.
1.17. Фінансова звітність Емітента:
На 30.09.2014 року — Додаток №1 (Додається); за 2013 рік — Додаток №2 

(Додається); за 2012 рік — Додаток №3 (Додається); за 2011 рік — Додаток №4 
(Додається).

1.18. Джерела виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами Емі-
тентом.

Джерелом виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами Емітентом є 
торгівельні площі за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, щодо яких бу-
дуть укладені договори купівлі-продажу, а саме Торгового комплексу та примі-
щення побутового обслуговування (1-а черга), загальною площею 2 540,7 кв. м. 
та Нежитлових приміщень торгового комплексу (2-га черга), загальною площею 
3 529,6 кв.м.

2. Інформація про випуск опціонних сертифікатів:
2.1. Дата і номер рішення (протоколу) Емітента, про розміщення опціон-

них сертифікатів, найменування уповноваженого органу емітента, який 
прийняв рішення:

Рішення про розміщення опціонних сертифікатів прийнято на загальних збо-
рах учасників ТзОВ «Шувар». Протокол загальних зборів учасників ТзОВ «Шувар 
№10 від 17.10.2014 р. 

2.2. Кількість опціонних сертифікатів у випуску: 215 787 (Двісті п’ятнадцять 
тисяч сімсот вісімдесят сім) штук.

2.3. Вид опціонного сертифіката — з поставкою базового активу.
2.4. Різновид опціонного сертифіката — Опціонний сертифікат на купівлю.
2.5. Серії опціонних сертифікатів — серія А.
2.6. Строк виконання опціонного сертифіката — з виконанням протягом 

строку обігу. Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, не може 
перевищувати шість місяців з моменту його пред’явлення до виконання, але не 
пізніше закінчення строку обігу.

2.7. Базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики (емі-
тент, вид та кількість цінних паперів, їх номінальна вартість, строк обігу, 
інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти — для коштів; 
кількість, асортимент — для товарів) — право купівлі 1 (одного) дм2 однієї з 
торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме, Торго-
вого комплексу та приміщення побутового обслуговування (1-а черга), загальною 
площею 2 540,7 кв. м. та Нежитлових приміщень торгового комплексу (2-га чер-
га), загальною площею 3 529,6 кв.м. Опціонний сертифікат надає його власнику 
однакове право на придбання торгової площі в будь-якому із зазначених примі-
щень.
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2.8. Ціна виконання — 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ за 
1 (один) дм2 обраної торгівельної площі. Загальна ціна виконання опціонних сер-
тифікатів складатиме 10 789 350,00 грн. (Десять мільйонів сімсот вісімдесят 
дев`ять тисяч триста п`ятдесят гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ.

2.9. Строк розміщення: 
Дата початку розміщення — 29.12.2014 року; 
Дата закінчення розміщення — 22.01.2015 року.
2.10. Строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів — після реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення випуску опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску опціонних сертифікатів. Дата закінчення строку обігу та дії опціонних сер-
тифікатів — 31.12.2016 р.

2.11. Порядок оплати придбаного базового активу — Власник Опціонного 
сертифікату придбаває базовий актив, яким є право купівлі 1 (одного) дм2 однієї з 
торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме: Торгово-
го комплексу та приміщення побутового обслуговування (1-а черга), загальною 
площею 2 540,7 кв. м. та Нежитлових приміщень торгового комплексу (2-га черга), 
загальною площею 3 529,6 кв.м. шляхом укладання відповідного Договору купівлі-
продажу, який є Договором виконання опціонних сертифікатів, та передбачає по-
рядок придбання та умови використання обраної торгової площі. Оплата придба-
ного базово активу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на 
рахунок Емітента у відповідності до укладеного Договору купівлі-продажу. 

2.12. Розмір премії одного опціонного сертифіката — 0,25 грн. (Нуль гри-
вень двадцять п`ять копійок), в т.ч. ПДВ. Загальний розмір премії опціонних сер-
тифікатів 53946,75 грн. (П`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок шість гривень 
75  копійок) в т.ч. ПДВ.

2.13. Відповідальність Емітента в разі невиконання чи неналежного ви-
конання зобов’язань, встановлених опціонним сертифікатом.

У разі невиконання, або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань за опці-
онними сертифікатами, ТзОВ «Шувар» несе відповідальність згідно з чинним за-
конодавством України.

2.14. Порядок розгляду та вирішення спорів, що виникають під час укла-
дення та виконання опціонного сертифіката.

При виникненні спорів та суперечок, що можуть виникати під час укладення 
та виконання опціонного сертифіката, Сторони мають робити усе можливе для 
врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів. У випадку не-
досягнення згоди при виникненні спору спір передається на розгляд і вирішення 
до відповідного суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

2.15. Опис зобов'язань Емітента опціонних сертифікатів та основних ри-
зиків, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати. 
Емітент зобов'язаний укласти з власником опціонного сертифікату Договір 
купівлі-продажу торгівельної площі в одному з торгівельних приміщень за адре-
сою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме: Торговому комплексі та приміщен-
ні побутового обслуговування (1-а черга), загальною площею 2 540,7 кв. м. та 
Нежитлових приміщеннях торгового комплексу (2-га черга), загальною площею 
3 529,6 кв.м., за ціною виконання опціоних сертифікатів, визначеню проспектом 
емісії цих опціонних сертифікатів. Основними ризиками, що можуть мати місце 
при інвестуванні у ці опціонні сертифікати є: погіршення загальноекономічної си-
туації в Україні та на міжнародних ринках; політичні ризики; зміни в законодавстві 
України, в першу чергу в податковій та митній сфері; форс-мажорні обставини; 
рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади.

2.16. Опис прав власника опціонного сертифіката:
Один опціонний сертифікат надає його власнику безумовне право на укла-

дання договору купівлі-продажу торгівельної площі в одному з торгівельних при-
міщень за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме: Торговому комп-
лексі та приміщенні побутового обслуговування (1-а черга), загальною площею 
2 540,7 кв. м. та Нежитлових приміщеннях торгового комплексу (2-га черга), за-
гальною площею 3 529,6 кв.м. Власник опціонного сертифіката має право про-
дати опціонний сертифікат уклавши, за згодою Емітента, відповідний договір за 
участю ліцензованого торговця цінними паперами відповідно до чинного законо-
давства України. Власник опціонного сертифікату має право відмовитися від під-
писання договору купівлі-продажу торгівельної площі, що є базовим активом. 
При цьому кошти, сплачені при купівлі опціонного сертифікату, поверненню не 
підлягають. Повна оплата власником опціонних сертифікатів коштів у розмірі ціни 
виконання опціонних сертифікатів на умовах, визначених відповідним Договором 
купівлі-продажу торгової площі з відповідною кількістю дм2, що є базовим акти-
вом, є обов`язковою.

2.17. Дані про документи, що підтверджують право власності Емітента 
на базовий актив опціонних сертифікатів, та документи, що підтверджують 
спроможність виконання емітентом зобов`язань за опціонними сертифіка-
тами цього випуску:

Торговий комплекс та приміщення побутового обслуговування (1-а черга), що 
знаходяться за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, загальною площею 
2 540,7 кв. м., належать Емітенту на праві приватної власності, що підтверджу-
ється Свідоцтвом про право власності № С-01934 від 03.08.2007 р., виданим Ви-
конавчим комітетом Львівської міської ради (Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності від 20.07.2013 р., індек-
сний номер 6548137, виданий Реєстраційною службою Львівського міського 
управління юстиції);

Нежитлові приміщення торгового комплексу (2-га черга), що знаходяться за 
адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, загальною площею 3 529,6 кв. м., 
належать Емітенту на праві приватної власності, що підтверджується Свідоцтвом 
про право власності № С-00401 від 29.04.2004р., виданим Сихівською районною 
адміністрацією Львівської міської ради (Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності від 20.07.2013 р., індек-
сний номер 6550867, виданий Реєстраційною службою Львівського міського 
управління юстиції).

Зазначені приміщення розташовані на земельній ділянці, що належить Емі-
тенту на праві постійного користування відповідно до Державного акту на право 
постійного користування землею І-ЛВ № 001289 10717019 виданого 
15.11.2001  року Львівською міською Радою народних депутатів.

2.18. Відомості щодо блокування цінних паперів емітента, які облікову-
ються у зберігача чи реєстратора цінних паперів (найменування та реквізи-
ти зберігача/реєстратора) та які є базовим активом опціонних сертифікатів, 
відомості щодо відсутності обтяження на цінні папери, які є базовим акти-
вом опціонних сертифікатів. Установлення обмежень щодо обігу цінних 
паперів, які є базовим активом опціонних сертифікатів, на строк дії опціон-
них сертифікатів, що здійснюється в обсязі, на який здійснюється емісія 
опціонних сертифікатів, базовим активом яких є такі цінні папери.

Базовим активом опціонних сертифікатів є право купівлі 1 (одного) дм2 однієї 
з торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, а саме: Тор-
гового комплексу та приміщення побутового обслуговування (1-а черга), загаль-
ною площею 2 540,7 кв. м. та Нежитлових приміщень торгового комплексу  
(2-га черга), загальною площею 3 529,6 кв.м.;

Таким чином відомості щодо блокування цінних паперів, обтяження на цінні 
папери а також установлення обмежень на цінні папери, які є базовим активом 
опціонних сертифікатів відсутні.

2.19. Обсяг випуску опціонних сертифікатів не перевищує розмір влас-
ного капіталу Емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття 
рішення про розміщення опціонних сертифікатів.

3. Порядок розміщення Опціонних сертифікатів.
3.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення.
Первинне розміщення Опціонних сертифікатів здійснюється на Івано-

Франківській філії Приватного акціонерного товариства «Українська фондова бір-
жа», відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх докумен-
тів зазначеної біржі на підставі Договору про організацію розміщення опціонних 
сертифікатів від 17.10.2014 р. Приватне акціонерне товариство «Українська фон-
дова біржа» здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії виданої Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку серія АВ №581214 від 26 квітня 2011 року, термін дії ліцензії з 24.07.2007 р. 
по 24.07.2017 р. Івано-Франківська філія Приватного акціонерного товариства 
«Українська фондова біржа» здійснює професійну діяльність на фондовому рин-
ку — діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі копії ліцензії 
Приватного акціонерного товариства «Українська фондова біржа», виданої згід-
но з наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 
2011 року №408. Місцезнаходження Івано-Франківської філії Приватного акціо-
нерного товариства «Українська фондова біржа»: 76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 9, контактні тел. (0342) 50-5656, (0342) 50-56-53.

Покупець здійснює оплату у розмірі премії опціонних сертифікатів в безготів-
ковій формі в національній валюті України. Документом, що підтверджує право 
власності на опціонний сертифікат є виписка з рахунку в цінних паперах. Поку-
пець повинен сплатити розмір премії опціонних сертифікатів повністю у строки та 
на умовах договору купівлі-продажу опціонних сертифікатів, укладеного на біржі. 
Право покупця на придбання відповідного приміщення виникає виключно після 
купівлі ним відповідної кількості опціонних сертифікатів, яка відповідатиме роз-
міру торгівельної площі, що він придбаває та укладеному Договору купівлі-
продажу.

Затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів здійснює ди-
ректор Товариства. 

Строк розміщення опціонних сертифікатів: 
Дата початку розміщення — 29.12.2014 року; 
Дата закінчення розміщення — 22.01.2015 року.
Можливість дострокового закінчення строку розміщення.
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів до закінчення визначено-

го терміну Емітент має право прийняти рішення про дострокове припинення роз-
міщення та надати Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про достроко-
ве припинення розміщення опціонних сертифікатів приймається директором То-
вариства.

3.3. З Найменування андеррайтера (у разі його залучення), його місцез-
находження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ.

Залучення андерайтера до розміщення опціонних сертифікатів Емітентом не 
здійснюватиметься.

4. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав попередній договір 
про обслуговування емісії опціонних сертифікатів, із зазначенням повного 
найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду 
за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної ді-
яльності на ринку цінних паперів — депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів:

4.1. Повне найменування депозитарної установи: Публічне акціонерне то-
вариство «Національний депозитарій України»; 

4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
4.3. Місцезнаходження та номери тел./факс: Україна, 01001, м. Київ,  

вул. Б. Грінченка, буд. 3. тел./факс: (044) 279-11-52, (044) 279-12-49;
4.4. Правила центрального депозитарію цінних паперів, на підставі яких 

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» здійснює 
свою діяльність, зареєстровані згідно рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 01.10.2013 року № 2002.

5. Відповідальні особи за інформацію, яка міститься в проспекті емісії.
5.1. Відомості про керівника виконавчого органу та головного бухгалте-

ра емітента: Директор ТзОВ «Шувар» — Боднар Ольга Іванівна;
Головний бухгалтер ТзОВ «Шувар» — Собко Наталія Богданівна;
5.2. Відомості про особу відповідальну за проведення аудиту емітента:
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5.2.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консал-
тингова фірма «Бізнес Партнери»;

5.2.2. Код за ЄДРПОУ: 37741155;
5.2.3. Місце та дата проведення державної реєстрації: державну реєстрацію 

проведено Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області 
31.05.2011 року;

5.2.4. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вул. Масарика, 18/130;
5.2.5 Номери телефонів та факсів: тел. 0503173661, факс 0322493661;
5.2.6. Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 4463, видане 
29.09.2011 року згідно рішення АПУ №239/3, чинне до 29.09.2016 року.

6. Емітент зобов'язаний не здійснювати відчуження або обтяження свого 
права власності на базовий актив опціонних сертифікатів, яким є право купів-
лі 1 (одного) дм2 однієї з торгівельних площ за адресою: м. Львів, пр. Червоної 
Калини, 36, а саме Торгового комплексу та приміщення побутового обслугову-
вання (1-а черга), загальною площею 2 540,7 кв. м. та Нежитлових приміщень 
торгового комплексу (2-га черга), загальною площею 3 529,6 кв.м.

Директор ТзОВ «Шувар»                       _______ Боднар Ольга Іванівна
Директор ТОВ АКФ «Бізес Партнери» _______ Цуприк Наталія Андріївна

Баланс
(Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2014 p.

Актив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 0
 первісна вартість 1001 27 27
 накопичена амортизація 1002 ( 26 ) ( 27 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 78 64
Основні засоби 1010 3 743 3 252
 первісна вартість 1011 6 237 5 463
 знос 1012 ( 2 494 ) ( 2 211 )
Інвестиційна нерухомість 1015 47 460 46 727
 первісна вартість 1016 61 046 61 223
 знос 1017 ( 13 586 ) ( 14 496 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
 первісна вартість 1021 0 0
 накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 0 0

 інші фінансові інвестиції 1035 7 104 7 104
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 47 317 44 399
Відстрочені податкові активи 1045 1 899 1 899
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 107 602 103 445
 II. Оборотні активи
Запаси 1100 321 224
Виробничі запаси 1101 192 137
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 129 87
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 1 838 1 795

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 0 0
 з бюджетом 1135 262 318
 у тому числі з податку на прибуток 1136 199 268
 з нарахованих доходів 1140 377 334
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 710 6 479
Поточні фінансові інвестиції 1160 971 1 072
Гроші та їх еквіваленти 1165 51 18
Готівка 1166 1 1
Рахунки в банках 1167 50 17
Витрати майбутніх періодів 1170 55 38
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 6 9
Усього за розділом II 1195 8 591 10 287
 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 116 193 113 732
Пасив Код 

ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 36 364 31 948
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 29 29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 898 10 830
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 184 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 52 891 47 223
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 2 683
Інші довгострокові зобов’язання 1515 49 284 48 841
Довгострокові забезпечення 1520 292 291
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 49 576 51 815
 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 1 534
 товари, роботи, послуги 1615 7 659 5 618
 розрахунками з бюджетом 1620 185 177
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
 розрахунками зі страхування 1625 87 105
 розрахунками з оплати праці 1630 103 165
 одержаними авансами 1635 0 0
 розрахунками з учасниками 1640 200 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
 страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 557 557
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4 935 6 538
Усього за розділом IІІ 1695 13 726 14 694
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду

1800 0 0

Баланс 1900 116 193 113 732

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2014 року

Стаття Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 18 168 18 958

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 14 447 ) ( 13 221 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток

2090 3 721 5 737

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостро-
кових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 425 329
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0
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Адміністративні витрати 2130 ( 3 524 ) ( 4 293 )
Витрати на збут 2150 ( 170 ) ( 31 )
Інші операційні витрати 2180 ( 553 ) ( 1 454 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю

2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток

2190 0 288

 збиток 2195 ( 101 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 10
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 254 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 713 ) ( 16 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 0 282

 збиток 2295 ( 1 068 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350 0 282

 збиток 2355 ( 1 068 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 (1 068) 282

III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний пері-

од попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 328 1 574
Витрати на оплату праці 2505 2 587 2 187
Відрахування на соціальні заходи 2510 844 736
Амортизація 2515 1 217 1 154
Інші операційні витрати 2520 13 718 13 348
Разом 2550 18 694 18 999

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p. 

Актив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 18 1
 первісна вартість 1001 72 27
 накопичена амортизація 1002 ( 54 ) ( 26 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 326 78
Основні засоби 1010 3 861 3 743
 первісна вартість 1011 6 266 6 237
 знос 1012 ( 2 405 ) ( 2 494 )
Інвестиційна нерухомість 1015 47 041 47 460
 первісна вартість 1016 59 260 61 046
 знос 1017 ( 12 219 ) ( 13 586 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
 первісна вартість 1021 0 0
 накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 0 0

 інші фінансові інвестиції 1035 1 225 7 104
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 49 064 47 317
Відстрочені податкові активи 1045 1 722 1 899
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 103 257 107 602
 II. Оборотні активи
Запаси 1100 2 428 321
Виробничі запаси 1101 808 192
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 1 620 129
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 8 114 1 838

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами 1130 0 0
 з бюджетом 1135 93 262
 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 199
 з нарахованих доходів 1140 486 377
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 970 4 710
Поточні фінансові інвестиції 1160 4 865 971
Гроші та їх еквіваленти 1165 126 51
Готівка 1166 3 1
Рахунки в банках 1167 123 50
Витрати майбутніх періодів 1170 37 55
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 6
Усього за розділом II 1195 21 119 8 591
 III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 124 376 116 193
Пасив Код 

ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 600 4 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 36 364 36 364
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 794 11 898
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 52 758 52 891
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 50 707 49 284
Довгострокові забезпечення 1520 290 292
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 50 997 49 576
 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
 товари, роботи, послуги 1615 13 801 7 659
 розрахунками з бюджетом 1620 520 185
 у тому числі з податку на прибуток 1621 121 0
 розрахунками зі страхування 1625 72 87
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 розрахунками з оплати праці 1630 93 103
 одержаними авансами 1635 0 0
 розрахунками з учасниками 1640 2 200
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
 страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 125 557
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6 008 4 935
Усього за розділом IІІ 1695 20 621 13 726
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду

1800 0 0

Баланс 1900 124 376 116 193

ДОДАТОК 2
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття Код 
ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 25 270 22 869

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума

2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 19 131 ) ( 16 064 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток

2090 6 139 6 805

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 543 7 621
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених 
від оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 4 285 ) ( 11 492 )
Витрати на збут 2150 ( 138 ) ( 3 163 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 739 ) ( 2 310 )
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток

2190 520 0

 збиток 2195 ( 0 ) ( 2 539 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4 301
Інші доходи 2240 3 030 870
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 10 ) ( 630 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2 824 ) ( 1 419 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 720 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( 3 417 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -137 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350 583 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( 3 417 )

II. Сукупний дохід
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 583 -3 417

III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 749 7 981
Витрати на оплату праці 2505 3 405 2 595
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 005 825
Амортизація 2515 1 682 1 631
Інші операційні витрати 2520 18 452 19 997
Разом 2550 25 293 33 029

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік Форма №3

Стаття Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 30 203 27 996
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 36 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовни-
ків

3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 195 23
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 

3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 27 173 6 042
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 771 ) ( 16 050 )
Праці 3105 ( 2 444 ) ( 2 069 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 098 ) ( 926 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 7 505 ) ( 5 284 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток

3116 ( 635 ) ( 387 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість

3117 ( 2 487 ) ( 1 002 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 ( 4 355 ) ( 3 895 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 25 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 44 102 ) ( 370 )
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 1 687 9 348

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 110 720
 необоротних активів 3205 0 0
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Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 4 293
 дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 4 537 )
 необоротних активів 3260 ( 1 807 ) ( 881 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 222 )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -1 693 -4 627

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 380 94 865
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 200
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 111 659 )
Сплату дивідендів 3355 ( 229 ) ( 428 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 645 )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 220 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -69 -17 667
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -75 -12 946
Залишок коштів на початок року 3405 126 13 213
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

3410 0 -141

Залишок коштів на кінець року 3415 51 126
Звіт про власний капітал

За 2013 рік Форма №4
Стаття Код 

рядка
Зареє-

стрований 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4 600 36 364 0 0 11 794 0 0 52 758
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4 600 36 364 0 0 11 794 0 0 52 758
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 583 0 0 583
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 -450 0 0 -450

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 29 -29 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до за-
конодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 29 104 0 0 133
Залишок на кінець року 4300 4 600 36 364 0 29 11 898 0 0 52 891

Примітки до річної фінансової звітності за 2013 pік 
I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД 1801008
Групи нематеріальних активів Код 

рядка
Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)

Вибуло за рік Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природни-
ми ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об’єкти промислової 
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право та суміжні з 
ним права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 72 52 3 0 0 48 45 19 0 0 0 27 26
Разом 080 72 52 3 0 0 48 45 19 0 0 0 27 26
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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II. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за 
рік

Нара-
хова-

но 
амор-
тиза-
ції за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первіс-

на 
(перо-
цінена) 

вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зносу первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зносу первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 59260 12219 708 0 0 0 0 1253 0 1078 113 61046 13585 0 0 0 0
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та переда-
вальні пристрої

120 2929 210 0 0 0 238 2 109 0 0 0 2 961 317 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 304 194 8 0 0 3 3 86 0 427 327 736 604 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 924 599 0 0 0 84 53 89 0 0 0 840 635 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі)

150 1 854 1148 23 0 0 145 145 115 0 -732 -456 1000 662 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 44 44 0 0 0 44 44 11 0 129 66 129 77 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 211 210 0 0 0 10 10 10 0 24 0 225 200 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні 
активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 0 0 0 0 0

Разом 260 65526 14624 1266 0 0 524 257 1663 0 1015 50 67283 16080 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 717
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 702

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1779 77
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300 25 1

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 3 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологіч-
них активів

320 0 0

Інші 330 0 0
Разом 340 1807 78
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 930

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 0 1128 0

акції 390 0 0 0
облігації 400 0 1376 971
інші 410 0 4600 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 7104 971
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові 
інвестиції відображені: за собівартістю 

(421) 1376

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440 0 0

Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 94
Утримання об’єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення

480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 543 1645
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 0

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 4 10
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 110 2807

Доходи від об’єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 17
Інші доходи і витрати 630 2920 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 50
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки)

660 7

Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 51

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
використану 

суму у звітному 
році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована при 
оцінці забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 125 432 0 0 0 0 557
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0
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Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на реструкту-
ризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 290 2 0 0 0 0 292
770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 415 434 0 0 0 0 849

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю
залишок на 

початок року
надій-
шло за 

рік

вибуло за рік нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
поча-
ток 

року

на-
ді-

йшло 
за рік

зміни 
вар-
тості 
за рік

ви-
було 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні активи — 
усього
в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи — усього
в тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

 тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

 біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Запаси
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 
вартості реалізації*

Уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 119 0 0
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810 0 0 0

Паливо 820 1 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 66 0 0
Запасні частини 850 1 0 0
Матеріали сільськогосподар-
ського призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношува-
ні предмети

880 5 0 0

Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 1 29 0 0
Разом 920 321 0 0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «За-
паси»
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 
02)

(925) 129

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

у т.ч. за строками не погашення 
до 

12 місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги

940 1838 0 0 0

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 4710 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 
072)

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
 валова замовників 1120 0
 валова замовникам 1130 0
 з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавер-
шеними будівельними контрактами

1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 312
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220 1 723

 на кінець звітного року 1225 1 898
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230 175

 на кінець звітного року 1235 175
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240 137
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 312

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -175
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243 0

Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 0
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251 0

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1 682
Використано за рік — усього 1310 0
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311 0

 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
 з них машини та обладнання 1313 0
 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 

первісного 
визнання

Витрати, пов’язані 
з біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного визнання

Уцінка Вируч-
ка від 
реалі-
зації

Собівар-
тість 

реаліза-
ції

Фінансовий результат (прибуток 
+, збиток -) від

Дохід витрати реаліза-
ції

первісного визнання та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва — усього

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них:
пшениця

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва — усього

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
приріст живої маси — усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього:
великої рогатої худоби

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи — разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ДОДАТОК 3
Баланс на 31.12.2012 p. 

Форма №1
Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість 010 44 18
 первісна вартість 011 99 72
 накопичена амортизація 012 ( 55 ) ( 54 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 416 326
Основні засоби:
 залишкова вартість 030 4 237 3 861
 первісна вартість 031 6 290 6 266
 знос 032 ( 2 053 ) ( 2 405 )
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
 первісна вартість 036 0 0
 накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040 1 911 1 225

 інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 38 550 49 064
Справедлива (залишкова) вартість інвестицій-
ної нерухомості

055 47 444 47 041

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 58 512 59 260
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 11 068 ) ( 12 219 )
Відстрочені податкові активи 060 1 317 1 722
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 93 919 103 257
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2 308 808
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 238 1 620
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 2 499 2 545
 первісна вартість 161 2 569 2 860
 резерв сумнівних боргів 162 ( 70 ) ( 315 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
 за бюджетом 170 204 93
 за виданими авансами 180 5 295 5 569
 з нарахованих доходів 190 0 486
 із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4 619 4 970

Поточні фінансові інвестиції 220 328 4 865
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 13 213 126
 у тому числі в касі 231 3 3
 в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 69 0
Усього за розділом II 260 28 773 21 082
III. Витрати майбутніх періодів 270 147 37
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 122 839 124 376

Пасив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4 600 4 600
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 36 364 36 364
Резервний капітал 340 922 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 14 749 11 794
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 56 635 52 758
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10 125
Інші забезпечення 410 0 290
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах

416 0 0

Цільове фінансування (2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 10 415
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 2 727 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 20 000 20 000
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 19 229 30 707
Усього за розділом ІІІ 480 41 956 50 707
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 8 665 0

Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 5 189 13 643

Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 860 158
 з бюджетом 550 914 520
 з позабюджетних платежів 560 0 0
 зі страхування 570 113 72
 з оплати праці 580 139 93
 з учасниками 590 2 2
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 із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу

605 0 0

Інші поточні зобов’язання 610 8 356 6 008
Усього за розділом IV 620 24 238 20 496
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 122 839 124 376

ДОДАТОК 3
Звіт про фінансові результати за 2012 рік 

Форма №2 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За попе-
редній 
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 26 855 40 773

Податок на додану вартість 015 ( 3 986 ) ( 6 167 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 914 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 22 869 33 692

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 ( 16 064 ) ( 21 790 )

Валовий прибуток:
прибуток

050 6 805 11 902

 збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 7 621 18 504
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
у наслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 11 492 ) ( 8 111 )
Витрати на збут 080 ( 3 163 ) ( 113 )
Інші операційні витрати 090 ( 2 310 ) ( 21 173 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100 0 1 009

 збиток 105 ( 2 539 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 301 1 307
Інші доходи (1) 130 870 5 491
Фінансові витрати 140 ( 630 ) ( 2 697 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 1 419 ) ( 5 484 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
прибуток

170 0 0

 збиток 175 ( 3 417 ) ( 374 )
 у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176 0 0

 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або 
збиток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190 0 0

 збиток 195 ( 3 417 ) ( 374 )
Надзвичайні:
доходи

200 0 0

 витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток

220 0 0

 збиток 225 ( 3 417 ) ( 374 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 7981 5 031
Витрати на оплату праці 240 2595 4 506
Відрахування на соціальні заходи 250 825 1 514
Амортизація 260 1631 1 723
Інші операційні витрати 270 19997 35 232
Разом 280 33029 48 006

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Звіт про рух грошових коштів за 2012 pік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 27 996 46 788
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 23 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 7 1 286
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

045 0 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 11 85
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 6 035 17 872
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 16 050 ) ( 23 372 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 25 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 2 069 ) ( 3 862 )
Витрат на відрядження 110 ( 5 ) ( 74 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 1 002 ) ( 7 822 )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 387 ) ( 1 451 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 926 ) ( 1 723 )
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

130 ( 3 895 ) ( 3 758 )

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 365 ) ( 17 957 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 9 348 6 012
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 9 348 6 012
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180 720 0
 необоротних активів 190 0 0
 майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
 відсотки 210 293 0
 дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 50 120
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 ( 4 537 ) ( 2 )
 необоротних активів 250 ( 881 ) ( 6 460 )
 майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 222 ) ( 33 339 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4 627 10 319
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4 627 10 319
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 94 865 17 810
Інші надходження 330 200 2 152
Погашення позик 340 ( 111 659 ) ( 25 670 )
Сплачені дивіденди 350 ( 428 ) ( 503 )
Інші платежі 360 ( 645 ) ( 3 284 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -17 667 -9 495
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -17 667 -9 495
Чистий рух коштів за звітний період 400 -12 946 6 836
Залишок коштів на початок року 410 13 213 6 401
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420 -141 -24

Залишок коштів на кінець року 430 126 13 213
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Звіт про власний капітал за 2012 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Статут-

ний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподі-
лений 

прибуток

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4 600 0 0 36 364 922 14 749 0 0 56 635
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -10 0 0 -10
Скоригований залишок на початок 
року

050 4 600 0 0 36 364 922 14 739 0 0 56 625

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

130 0 0 0 0 0 -3 417 0 0 -3 417

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -450 0 0 -450
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 -922 922 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 -922 -2 945 0 0 -3 867
Залишок на кінець року 300 4 600 0 0 36 364 0 11 794 0 0 52 758

                                                                                          Примітки до річної фінансової звітності за 2012 pік ДОДАТОК 3
Форма №5

I. Нематеріальні активи
Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природни-
ми ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначен-
ня

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об’єкти промислової 
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право та суміжні з 
ним права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 99 55 6 0 0 33 23 22 0 0 0 72 54
Разом 080 99 55 6 0 0 33 23 22 0 0 0 72 54
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
пер-
вісна 
(перо-
ціне-
на) 
вар-
тість

знос пер-
вісної 
(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зносу первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартос-
ті

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 58 512 11 068 748 0 0 0 0 1 151 0 0 0 59 260 12 219 0 0 0 0
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 0 194
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 866 130
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300 10 2

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 6 0
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 0 0

Інші 330 0 0
Разом 340 882 326
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 748

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 97 0
спільну діяльність 370 0 1 128 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 4 865
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 1 225 4 865
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції 
відображені: за собівартістю

(424) 4 865

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440 0 0

Операційна курсова різниця 450 6 16
Реалізація інших оборотних активів 460 1 348 1 312
Штрафи, пені, неустойки 470 0 38
Утримання об’єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення

480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 6 267 944
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 245

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 621
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 301 9
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 870 1 419

Доходи від об’єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 3
Поточний рахунок у банку 650 116
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 7
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 126

Будинки, споруди та переда-
вальні пристрої

120 2 827 128 102 0 0 0 0 82 0 0 0 2 929 210 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 304 145 0 0 0 0 0 49 0 0 0 304 194 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 924 501 0 0 0 0 0 98 0 0 0 924 599 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі)

150 1 987 1 032 107 0 0 240 103 219 0 0 0 1 854 1 148 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 204 203 10 0 0 3 3 10 0 0 0 211 210 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні 
активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 64 802 13 121 967 0 0 243 106 1 609 0 0 0 65 526 14 624 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 697

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

ряд-
ка

Зали-
шок на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою стороною, 

що врахована при оцінці 
забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 10 115 0 0 0 0 125
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 290 0 0 0 0 290
770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 70 245 0 0 0 0 315
Разом 780 80 650 0 0 0 0 730

VIII. Запаси
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 122 0 0
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810 0 0 0

Паливо 820 4 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 676 0 0

Запасні частини 850 1 0 0
Матеріали сільськогосподар-
ського призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношува-
ні предмети

880 5 0 0

Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 1 620 0 0
Разом 920 2 428 0 0
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* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «За-
паси»
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 1 012

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

у т.ч. за строками не погашення 
до 12 

місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги

940 2 860 2 860 0 0

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 4 970 4 970 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072)

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
 валова замовників 1120 0
 валова замовникам 1130 0
 з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незаверше-
ними будівельними контрактами

1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 406
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220 1 317

 на кінець звітного року 1225 1 722
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230 0

 на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240 0
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 406

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -406
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 0
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251 0

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1 609
Використано за рік — усього 1310 0
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311 0

 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
 з них машини та обладнання 1313 0
 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю
залишок на 

початок року
надій-
шло за 

рік

вибуло за рік нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
поча-
ток 

року

на-
ді-

йшло 
за рік

зміни 
вар-
тості 
за рік

ви-
було 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні активи — 
усього
в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи — усього
в тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

 тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

 біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 
первісно-

го 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання

Уцінка Виручка 
від 

реалізації

Собівар-
тість 

реаліза-
ції

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалі-
зації

первісного визнання 
та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва — усього

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них:
пшениця

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва — усього

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
приріст живої маси — усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
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з нього:
великої рогатої худоби

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи — разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ДОДАТОК 4
Баланс на 31.12.2011 p.

Форма №1
Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість 010 58 44
 первісна вартість 011 87 99
 накопичена амортизація 012 ( 29 ) ( 55 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 456 416
Основні засоби:
 залишкова вартість 030 4257 4237
 первісна вартість 031 5829 6290
 знос 032 -1572 ( 2 053 )
Довгострокові біологічні активи:
 справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
 первісна вартість 036 0 0
 накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040 1926 1 911

 інші фінансові інвестиції 045 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 36129 38 550
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 47948 47 444

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 57827 58 512
Знос інвестиційної нерухомості 057 -9879 ( 11 068 )
Відстрочені податкові активи 060 397 1 317
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 91171 93 919
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 148 2 308
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 1 680 238
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:
 чиста реалізаційна вартість 160 7 598 2 499
 первісна вартість 161 7 668 2 569
 резерв сумнівних боргів 162 ( 70 ) ( 70 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
 за бюджетом 170 78 204
 за виданими авансами 180 4181 5 295
 з нарахованих доходів 190 0 0
 із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5032 4 619
Поточні фінансові інвестиції 220 5148 328
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті 230 6401 13 213
 у тому числі в касі 231 4 3
 в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 41 69
Усього за розділом II 260 30307 28 773
III. Витрати майбутніх періодів 270 140 147
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 121618 122 839

Пасив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4 600 4 600
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 36 364 36 364
Резервний капітал 340 523 922
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 16140 14 749
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 57627 56 635
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10 10
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах

416 0 0

Цільове фінансування (2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 10 10
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 11 358 2 727
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 24 384 20 000
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 19 229
Усього за розділом ІІІ 480 35 742 41 956
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 7 418 0
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 8 665

Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 8 199 5 189

Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів 540 129 860
 з бюджетом 550 6008 914
 з позабюджетних платежів 560 0 0
 зі страхування 570 165 113
 з оплати праці 580 234 139
 з учасниками 590 78 2
 із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу

605 0 0

Інші поточні зобов’язання 610 6 008 8 356
Усього за розділом IV 620 28239 24 238
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 121618 122 839

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

010 40 773 79 996

Податок на додану вартість 015 ( 6 167 ) ( 8 171 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 914 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 33 692 71 825

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 ( 21 790 ) ( 42 255 )

Валовий прибуток:
прибуток

050 11 902 29 570

 збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 18 504 9 654
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
у наслідок сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 8 111 ) ( 8 505 )
Витрати на збут 080 ( 113 ) ( 264 )
Інші операційні витрати 090 ( 21 173 ) ( 11 108 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100 1 009 19 347

 збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 307 78
Інші доходи (1) 130 5 491 67 644
Фінансові витрати 140 ( 2 647 ) ( 8 835 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
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Інші витрати 160 ( 5 484 ) ( 62 817 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:
прибуток

170 0 15 417

 збиток 175 ( 324 ) ( 0 )
 у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176 0 0

 у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або 
збиток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 1 362 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190 0 14 055

 збиток 195 ( 324 ) ( 0 )
Надзвичайні:
доходи

200 0 0

 витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток

220 0 14 055

 збиток 225 ( 324 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код 

рядка
За звітний 

період
За попере-
дній період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 5 031 3 409
Витрати на оплату праці 240 4 506 4 756
Відрахування на соціальні заходи 250 1 514 1 613
Амортизація 260 1 723 2 810
Інші операційні витрати 270 35 232 19 146
Разом 280 48 006 31 734

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Звіт про рух грошових коштів за 2011 pік 
Стаття Код За звітний 

період
За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 46 788 77 516
Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 0 159
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками

035 1 286 79

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

045 0 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 85 43
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 17 872 681
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 23 372 ) ( 43 620 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 35 476 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 3 862 ) ( 4 073 )
Витрат на відрядження 110 ( 74 ) ( 91 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 7 822 ) ( 72 )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 1 451 ) ( 1 142 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1 723 ) ( 1 786 )
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

130 ( 3 758 ) ( 2 679 )

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 290 )
Інші витрачання 145 ( 17 957 ) ( 8 983 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 6 012 -19 734
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6 012 -19 734
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180 0 3 039
 необоротних активів 190 0 65 994
 майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
 відсотки 210 0 0
 дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 50 120 0
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 ( 2 ) ( 6 )
 необоротних активів 250 ( 6 460 ) ( 10 242 )
 майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 33 339 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 10 319 58 785
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

300 10 319 58 785

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 17 810 0
Інші надходження 330 2 152 0
Погашення позик 340 ( 25 670 ) ( 31 725 )
Сплачені дивіденди 350 ( 503 ) ( 467 )
Інші платежі 360 ( 3 284 ) ( 571 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -9 495 -32 763
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -9 495 -32 763
Чистий рух коштів за звітний період 400 6 836 6 288
Залишок коштів на початок року 410 6 401 145
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420 -24 -32

Залишок коштів на кінець року 430 13 213 6 401

Звіт про власний капітал за 2011 рік 

Стаття
Код 

рядка
Статут-

ний 
капітал

Пайо-
вий 

капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподі-
лений 

прибуток

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4 600 0 0 36 364 523 27 256 0 0 68 743
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -11 116 0 0 -11 116
Скоригований залишок на початок року 050 4 600 0 0 36 364 523 16 140 0 0 57 627
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -324 0 0 -324
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -450 0 0 -450
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 399 -399 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 -218 0 0 -218
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 399 -1 391 0 0 -992
Залишок на кінець року 300 4 600 0 0 36 364 922 14 749 0 0 56 635

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 pік
I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік На-
рахо-
вано 
амор-
тиза-
ції за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-

ності за 
рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(пере-

оціненої 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первісна 
(пере-

оцінена 
вартість)

накопи-
чена 

аморти-
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природни-
ми ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об’єкти промислової 
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право та суміжні з 
ним права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 87 29 12 0 0 0 0 26 0 0 0 99 55
Разом 080 87 29 12 0 0 0 0 26 0 0 0 99 55
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

Вибуло за рік Нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
пер-
вісна 
(перо-
ціне-
на) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартос-
ті

зносу первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 
вар-
тості

зносу пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 58 512 0 9 879 0 0 1 189 0 0 0 58 512 11 068 0 0 0 0
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 60 329 9 936 296 0 0 57 827 9 879 77 0 31 0 2 829 134 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 289 95 41 0 0 39 2 52 0 13 0 304 145 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 922 390 613 0 0 613 26 132 0 0 0 922 496 0 0 0 0
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 1 871 797 116 0 0 0 0 234 0 0 0 1 987 1 031 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 44 33 0 0 0 0 0 11 0 0 0 44 44 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 201 200 3 0 0 0 0 3 0 0 0 204 203 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 63 656 11 451 59 581 0 9 879 58 479 9 907 1 698 0 44 0 64 802 13 121 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 638

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 450 194
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1 794 220
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300 23 2

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 0
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320 0 0

Інші 330 0 0
Разом 340 2 268 416

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За 
рік

На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 1 911 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380 0 0 0

акції 390 0 0 0
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облігації 400 0 0 328
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 1 911 328
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції 
відображені: за собівартістю

(424) 328

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440 0 0

Операційна курсова різниця 450 4 88
Реалізація інших оборотних активів 460 652 651
Штрафи, пені, неустойки 470 0 286
Утримання об’єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення

480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 17 848 20 148
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491 X 0

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 0 X

Проценти 540 X 2 647
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 1 307 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 5 337 5 327

Доходи від об’єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 154 157

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код 

рядка
На кінець 

року
1 2 3

Каса 640 3
Поточний рахунок у банку 650 37
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 13 173
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 13 213

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на 
початок 

року

Збільшення за звітний рік Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному році

Сума очікуваного відшкоду-
вання витрат іншою 

стороною, що врахована при 
оцінці забезпечення

Залишок 
на 

кінець 
року

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 10 0 0 0 0 0 10
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на реструктуриза-
цію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 70 0 0 0 0 0 70
Разом 780 80 0 0 0 0 0 80

VIII. Запаси
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 183 0 0
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810 0 0 0

Паливо 820 11 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 2 067 0 0
Запасні частини 850 39 0 0
Матеріали сільськогосподар-
ського призначення

860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношува-
ні предмети

880 8 0 0

Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 238 0 0
Разом 920 2 546 0 0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

у т.ч. за строками не погашення 
до 

12 місяців
від 12 до 
18 місяців

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги

940 2 569 0 0 70

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 4 619 4 619 0 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 
072)

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:

 валова замовників 1120 0
 валова замовникам 1130 0
 з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1 063
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220 397

 на кінець звітного року 1225 1 317
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230 0

 на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати — усього 1240 143
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 1 063

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -920
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу — усього 1250 0
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251 0

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1 724
Використано за рік — усього 1310 0
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311 0

 придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів

1312 0

 з них машини та обладнання 1313 0
 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0
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XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю
залишок на 

початок року
надій-
шло за 

рік

вибуло за рік нара-
ховано 
амор-
тизації 
за рік

втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності

вигоди 
від 

віднов-
лення 
корис-
ності

залишок на 
кінець року

зали-
шок на 
поча-
ток 

року

на-
ді-

йшло 
за рік

зміни 
вар-
тості 
за рік

ви-
було 
за рік

зали-
шок на 
кінець 
року

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація

первіс-
на 

вар-
тість

нако-
пичена 
амор-

тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні активи — 
усього
в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи — усього
в тому числі:

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
 біологічні активи в стані біологіч-
них перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 

первісного 
визнання

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання

Уцін-
ка

Виручка 
від 

реалізації

Собівар-
тість 

реаліза-
ції

Фінансовий результат (прибуток +, 
збиток -) від

дохід витрати реалізації первісного визнання 
та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва — усього

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них:
пшениця

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва — усього

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
приріст живої маси — усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього:
великої рогатої худоби

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
 додаткові біологічні активи тваринни-
цтва

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

 продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи — разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
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3. ПРАТ АРС 26
4. ПРАТ АРС 27
5. ПРАТ БДЖОЛАГРОСЕРВІС 29
6. ПАТ БЛОКБАСТЕР-КИЇВ 21
7. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 43
8. ПАТ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ "КРЕДИТ СЕРВІС" 31
9. ТОВ ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "БІЛОРІЧЕНСЬКА" 13
10. ТОВ ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "БІЛОРІЧЕНСЬКА" 13
11. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 30
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12. ПРАТ ЕЛЕМЕНТ 26
13. ПРАТ ЕНЕРГОПОЛЬ-УКРАЇНА 20
14. ПАТ ЖОВТОВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 28
15. ПАТ КИЇВГАЗ 20
16. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ 29
17. ВАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №5 22
18. ПРАТ КОМБІКОРМ 30
19. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" 30
20. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 29
21. ПАТ ЛОНДОНСЬКА-БРIСТОЛЬ 20
22. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 43
23. ПРАТ МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" 29
24. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ 

ІМЕНІ Г. І. ПЕТРОВСЬКОГО
25

25. ПАТ НІТОР 26
26. ТОВ ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ 22
27. ПАТ ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ 26
28. ПІДІФ "ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" 14
29. ПІДІФ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" ТОВ "КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ" 17
30. ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК 24
31. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 23
32. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 28
33. ПРАТ РЕМДЕТАЛЬ 28
34. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА 23
35. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ВІРАЛАЙФ 23
36. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОІНМЕД" 28
37. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕСТРА" 24
38. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА" 25
39. ПАТ СУЛА АГРО 27
40. ПАТ ТЕРА ІНВЕСТ 30
41. ПАТ ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ 26
42. ТОВ УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 13
43. ПАТ УКРГАЗПРОМБАНК 22
44. ПАТ УКРГАЗПРОМБАНК 27
45. ПАТ УКРТЕЛЕКОМ 21
46. ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "НАГОЛЬЧАНСЬКА" 25
47. ТОВ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "НАГОЛЬЧАНСЬКА" 25
48. ТОВ ШУВАР 44
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