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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АСТРА БАНК»

Тимчасова адміністрація  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК»

повідомляє про прийняте рішення про консолідацію простих 
іменних акцій

Найменування та місцезна-
ходження товариства, 
номер телефону, код за 
ЄДРПОУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АСТРА БАНК», Україна, м. 
Київ, проспект Героїв Сталінграда, 16 
(літера В),
(044) 428-97-76, 35590956

Розмір статутного капіталу 
товариства, кількість та 
номінальна вартість акцій 
на момент прийняття 
рішення про консолідацію 

150 104 850 гривень, 150 104 850 
простих іменних акцій, номінальна 
вартість 1 гривня

Дата і номер протоколу 
загальних зборів, на яких 
прийнято рішення про 
консолідацію 

Рішення Тимчасової адміністрації 
ПАТ «АСТРА БАНК» від 22.05.2015 р.

Нова кількість і номінальна 
вартість акцій

1 проста іменна акція, номінальна 
вартість 150 104 850 гривень

Посилання на нормативно-
правовий акт, що регулює 
порядок здійснення 
операцій у депозитарній 
системі щодо зміни 
номінальної вартості акцій

Положення про провадження депози-
тарної діяльності (із змінами та доповне-
ннями), затверджене Рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 23.04.2013 N 735 та за-
реєстровано в Міністерстві юстиції Укра-
їни 27 червня 2013 р. за N 1084/23616

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на тимчасову адміністрацію ПАТ «АСТРА БАНК» __________________ 
Кононець Вадим Валерійович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК СІЧ» 
ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАНК СІЧ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т/ф.(044)207-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@sichbank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sichbank.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, представництв

2. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК СІЧ» прийнято рішення №531 від 17.06.2015 року про створення 
відділення «Регіональна дирекція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАНК СІЧ» у м. Києві» з розташуванням за адресою: 03115, 
м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 4-А.

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

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

В. о. Голови Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»  О.Б.Сук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» 
( ПрАТ «ТЕХНОВИБУХ» )

повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
19 липня 2015 р. о 16.00. годині реєстрація акціонерів проводиться з 
15.00. години за адресою: м. Київ, вул.Салютна,13, к.75.

Порядок денний
1. Обговорення та/або затвердження змін та доповнень до статуту, 

або обговорення і затвердження статуту у новій редакції товариства 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИ МЕН ТАЛЬНО-
ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ» ( ПрАТ «ТЕХНОВИ-
БУХ» ) у звязку з переходом частки акцій по договору дарування.

Голова правління В.С. Прокопенко
Телефон для довідок: 585-98-78, 585-11-07

Правління
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 Відкрите акціонерне товариство ПМК-15 «Дунайводбуд»код за 
ЄДРПОУ 01035845, місцезнаходження згідно з реєстраційними документа-
ми: 68600 Одеська обл. м.Ізмаїл вул.Болградське шосе,14 повідомляє про 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 
« 30 » липня 2015 року об 10.00. за місцезнаходженням товариства 
( 68600 Одеська обл. м.Ізмаїл вул.Болградське шосе,14 ), зал № 1 (ад-
мінбудівлі).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 08.30 до 09.45 відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста-
ном на 24 годину «24 « липня 2015 року у порядку, встановленому законо-
давством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що 
посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представни-
кам акціонерів — фізичних та юридичних осіб — додатково мати довіре-
ність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, 
оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3 Розгляд звіту правління за 2012 р-2014р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту правління.
4.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012 р.-2014р. та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5.Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012 р.-2014р. та при-

йняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.-2014р.
7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 р.-2014р, затверджен-

ня розміру річних дивідендів.
8.Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
9.Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту шля-

хом викладення його в новій редакції.
10.Про затвердження положення про наглядову раду.
11.Відкликання членів наглядової ради.
12.Обрання члена наглядової ради. 
13.Затвердження умов цивільно-правових договорів,що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встановлення розміру іх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради.

14.Відкликання голови та членів правління.
15.Обрання директора товариства. 

16.Відкликання членів ревізійної комісії.
17.Обрання членів ревізійної комісії.
18.Затвердження умов цивільно-правових договорів,що укладатимуть-

ся з членами ревізійної комісії, встановлення розміру іх виногороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого-
ворів з членами ревізійної комісії.

19.Про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися 
товариством протягом року з дати прийняття рішення із зазначенням ха-
рактера правочина та іх граничної сукупної вартості.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою Одеська обл. 
м.Ізмаїл вул.Болградське шосе,14, кабінет-бугалтерії у вівторок та середу з 
09.00 до 12.00, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадо-
ва особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — головний бухгалтер Гупало З.П. Письмові пропозиції щодо 
порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення 
зборів.

Тел.(048413-80-93)  Наглядова рада 
2.Основні показники фінансово-господарської діяльності  

ВАТ ПМК-15»Дунайводбуд» (тис. грн.) 
Найменування показника період

2012 рік 2013 рік 2014 рік
Усього активів 2393 2940 2573
Основні засоби 1087 998 916
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 433 506 646
Сумарна дебіторська заборгованість 531 1364 675
Грошові кошти та їх еквіваленти 277 16 280
Нерозподілений прибуток -1515 -1327 -1971
Власний капітал 991 1179 535
Статутний капітал 498 498 498
Довгострокові зобов’язання -
Поточні зобов’язання 1402 1761 2038
Чистий прибуток (збиток) -239 188 -644
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1990600 1990600 1990600
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

55 34 30

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПМК-15 «ДУНАйВОДБУД»

КУЛІК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Повідомлення

Я, Кулік Тетяна Іванівна, (97400, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 
буд. 38, кв. 17), не являюсь акціонером ПрАТ «Фірма «Хозімпекс», на ви-
конання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляю 
про свій намір придбати (отримати в дар) у акціонера ПрАТ «Фірма «Хо-
зімпекс»  прості акції в кількості 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п’ятсот) 
штук. 

ПРОСІНА ОКСАНА ВАСИЛІВНА
Повідомлення

Я, Просіна Оксана Василівна, (проживаю за адресою: 08710, Київ-
ська обл., Обухівський р-н., с. Романків, вул. Лісова, буд. 196) не являюсь 
акціонером ПрАТ «Фірма «Хозімпекс», на виконання ст. 64 Закону України 
«Про акціонерні товариства», повідомляю про свій намір придбати (отри-
мати в дар) у акціонера ПрАТ «Фірма «Хозімпекс»  прості акції в кількості 
171 500 (сто сімдесят одна тисяча п’ятсот) штук. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО 
Україна Життя» (надалі — АСК «ІНГО Україна Життя»), що знаходиться за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровсько-
го), 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 липня 2015 року; час почат-
ку зборів — 14-00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 
(Воровського), 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів про-
вести з 13-30 до 13-59 годин 23 липня 2015 року за адресою: Україна, м. 
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33, 4 поверх, конференц-
зал. Для реєстрації при собі мати документ, по посвідчує особу, а для пред-
ставника — документ, що також посвідчує його повноваження. Датою скла-
дання списку осіб, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, 
скласти на 17 липня 2015 року. Дата складання списку акціонерів, які ма-
ють бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів 23 черв-
ня 2015 року.

Затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна Життя». 

3. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна Життя». 

4. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна Життя» та затверджен-
ня нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна Життя».

Пропозиції Акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не піз-
ніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровсько-
го), 33 (юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, Акці-
онери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33 (юридичне 
управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за 
телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних збо-
рів Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок озна-
йомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Юрій Микола-
йович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно 
мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, доку-
мент, який відповідно до законодавства України підтверджує повноважен-
ня представника.

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАїНА ЖИТТЯ»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про можливість реалізації переважного права акціонерами-власниками 

простих акцій Публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект» 
(ідентифікаційний код 05503326)

Шановні акціонери!
У зв’язку з прийняттям рішення про збільшення розміру статутного ка-

піталу Публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект» (далі — 
Товариство) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вар-
тості за рахунок додаткових внесків на загальних зборах Товариства 
28 квітня 2015 року, Правління Товариства повідомляє про можливість ре-
алізації переважного права акціонерами-власниками простих акцій у про-
цесі приватного розміщення акцій Товариства.

Тип та кількість акцій, що планується розмістити.
Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Товари-

ства від 28.04.2015 року (Протокол № 18 від 28.04.2015 року) до розмі-
щення пропонується 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) штук 
простих іменних акцій Товариства

Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити — 
5  200 000 (п’ять мільйонів двісті тисяч) гривень, 00 копійок

Номінальна вартість акції — 0,25 грн. 
Форма існування акцій — бездокументарна. 
Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості акцій і становить 0,25 грн.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акці-

онер має переважне право.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, ви-

значається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розмі-
щення на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акці-
онера, до кількості акцій, які складають зареєстрований статутний капітал 
Товариства.

Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонера, визначається 
відповідно до переліку акціонерів, складеного згідно з чинним законодав-
ством про депозитарну систему станом на 28.04.2015 року.

Строк та порядок реалізації переважного права.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, пода-

ють Товариству за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9, з 02 лип-
ня 2015 року по 23 липня 2015 року включно письмові заяви про придбан-
ня акцій.

В письмовій заяві на ім’я Голови Правління Товариства обов’язково 
зазначають:

- повне найменування акціонера (для юридичної особи-акціонера),
- країна реєстрації;
- код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового 

реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади інозем-
ної держави про реєстрацію юридичної особи; 

- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) 
та поштова адреса (із зазначенням поштового індексу (для юридичної 
особи-акціонера); 

- контактні дані (телефон, факс, е-mаіl);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо 

оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною не нижче номінальної у 
строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;

- дата складання заяви, вихідний номер, підпис уповноваженої особи та 
печатка юридичної особи (для юридичної особи-акціонера у разі її наявності).

У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера до за-
яви додаються документи, що підтверджують повноваження такого пред-
ставника.

В термін з 02 липня 2015 року по 23 липня 2015 року включно на під-
ставі наданої заяви акціонером перераховуються кошти у сумі, яка дорів-
нює вартості акцій, що ним придбається.

Оплата акцій здійснюється покупцями виключно грошовими коштами в 
національній валюті України — гривні на банківський рахунок Товариства.

Поточний рахунок в національній валюті України (гривні): одержувач: 
ПАТ «Київопорядкомплект», код одержувача: 05503326, п/р 26002248864500 
в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків,  МФО  351005. У графі «Призначення пла-
тежу» платіжного документа вказується: «Оплата за акції ПАТ «Київопо-
рядкомплект» додаткового випуску. Без ПДВ». 

На підтвердження отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій 
та коштів в сумі вартості акцій, що ними придбаються, Товариство протя-
гом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але 
не пізніше 23 липня 2015 року, видає письмове зобов’язання про продаж 
відповідної кількості акцій.

Неподання акціонером заяви на придбання акцій та не перерахування 
коштів в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбається, у строк з 
02 липня 2015 року по 23 липня 2015 року включно вважається відмовою 
від використання свого переважного права на придбання акцій. Отриман-
ня від акціонера письмового підтвердження про відмову від використання 
свого переважного права на придбання акцій не передбачене.

Правління Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КСГ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КСГ БАНК». Код за ЄДРПОУ: 19364584. Місцезнаходження: 
01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6. Міжміський код, телефон, факс: 
044/ 2079007. Електронна поштова адреса: stockmarket@ksgbank.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.ksgbank.com.ua. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

19.06.2015 року позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «КСГ БАНК» прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадо-
вих осіб: 

1. з 19.06.2015 р. припинено повноваження Голови та членів Нагля-
дової ради:

- Голови Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Скирти Віктора Борисо-
вича; паспорт серії СО №130074, виданий Печерським РУ ГУ МВС Укра-
їни в місті Києві 14 травня 1999 року. Часткою у статутному капіталі не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 20 квітня 2015 року.

- Члена Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Касьянова Сергія Павло-
вича, паспорт серії АК №791225, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл. 02 лютого 2000 року. Частка у статут-
ному капіталі — 8,8400%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. На зазначеній посаді перебував з 20 квітня 
2015 року. 

- Члена Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Гоголя Юрія Андрійовича, 
паспорт серії НК №306014, виданий Корюківським РВ УМВС України в 
Чернігівській обл. 25 березня 1997 року. Часткою у статутному капіталі 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На зазначеній посаді перебував з 20 квітня 2015 року. 

- Члена Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» Мажуги Антона Юрійови-
ча, паспорт серії СМ №139393, виданий Обухівським РВ ГУ МВС Украї-
ни в Київській обл. 04 листопада 1999 року. Часткою у статутному капі-
талі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. На зазначеній посаді перебував з 20 квітня 2015 року. 

2. Обрано Голову та членiв Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК»:
- Головою Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» — Скирту Віктора Бори-

совича, паспорт серії СО №130074, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві 14 травня 1999 року. Часткою у статутному капіталі 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Заступник 
Голови Головного Контрольно-Ревізійного Управління України, член  
Аудиторської Палати, Заступник Голови Державної казначейської служ-
би України. Особу призначено на три роки. 

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» — Касьянова Сергія 
Павловича, паспорт серії АК №791225, виданий Жовтневим РВ ДМУ 
УМВС України в Дніпропетровській обл. 02 лютого 2000 року. Частка у 
статутному капіталі — 8,8400%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх 
п’яти років: Президент Товариства з обмеженою відповідальністю. Осо-
бу призначено на три роки.

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» — Мажугу Антона Юрі-
йовича, паспорт серії СМ №139393, виданий Обухівським РВ ГУ МВС 
України в Київській обл. 04 листопада 1999 року. Часткою у статутному 
капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: 
Генеральний директор, керівник управління з фінансів та інвестицій. 
Особу призначено на три роки. 

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» — Гоголя Юрія Андрійо-
вича, паспорт серії НК №306014, виданий Корюківським РВ УМВС Укра-
їни в Чернігівській обл. 25 березня 1997 року. Часткою у статутному ка-
піталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: 
головний Казначей Товариства з обмеженою відповідальністю. Особу 
призначено на три роки.

- Членом Наглядової ради ПАТ «КСГ БАНК» — Кошкіна Олега Ге-
ральдовича, паспорт серії АЕ №835913, виданий Баглійським РВ Дні-
продзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області 
09 жовтня 1997 року. Часткою у статутному капіталі не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймав протягом останніх п’яти років: заступник Директора, Дирек-
тор Товариства. Особу призначено на три роки.

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

Голова Правління ПАТ «КСГ БАНК»    О.М. Блозовський 
19.06.2015
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОСМЕД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації :
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Космед»
2. Код за ЄДРПОУ 31841350
3. Місцезнаходження 04071, Київ, Хорива 55а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 537 35 24 
5. Електронна поштова адреса asobolieva@cosmed.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.cosmed.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення

Наказом №218-К вiд 17 червня 2015 року звiльнено з посади головного 
бухгалтера Ковальчук Ларису Петрiвну, паспорт серiї СМ 351892, виданий 
Святошинським РВ України в Київськiй областi, за власним бажанням. По-
садова особа перебувала на посадi з 21.05.2015 року, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статут-
ному капiталi Товариства не володiє.

Наказом №219-К вiд 17 червня 2015 року призначено на посаду голов-
ного бухгалтера Яремчук Катерину Юрiївну, паспорт серiї МЕ 835615, ви-
даний Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi. Посадова особа при-
значена на невизначений строк. Протягом останного року обiймала посаду 
головного бухгалтера ТОВ «ДЕЛIКАТЕС ГРУП». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Пакетом акцiй у статутному капiталi 
Товариства 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
Голова правлiння  Соболєва Ганна Олександрівна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ-

СЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ-

СЕРВІС» (надалі ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» або Товари-
ство) повідомляє Вас, що 04 серпня 2015 року о 13.00 годині за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, примі-
щення актової зали, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 04 серпня 2015 року з 12.00 год. до 12.50 год. за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, примі-
щення актової зали.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
буватиметься 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. 29.07.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

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

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами зборів до 03 серпня 2015 року (включно) у робочі дні, з 
понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. 
до 13.15 год.) за адресою: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, про-
їзд Галузевий, 80, ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» кімната 7. 
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — головний 
бухгалтер пані Литвиненко Зінаїда Іванівна (тел. 0536-79-26-05).

04 серпня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

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

господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 

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

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

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» (тис. грн.)

Найменування показника 2014 рік 2013 рік
Усього активів 32175 32809
В тому числі:
Основні засоби 577 588
Довгострокові фінансові інвестиції 27864 28831
Запаси 20 31
Сумарна дебіторська заборгованість 2590 2268
Грошові кошти та їх еквіваленти 269 236
Нерозподілений прибуток -52650 -51382
Власний капітал 13088 14356
Статутний капітал 63176 63176
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 19045 18191
Чистий прибуток (збиток) (1268) (31503)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12033604 12033604
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 1

Телефон для довідок: (0536) 79-26-12
Примітка
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді-

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

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

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

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

Тимчасово виконуючий обов’язки 
Голови Правління 
ПАТ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС»  Т.О. Малюченко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС»
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДiОКОМПАНiЯ 

«ЗАГРАВА»
Додаток 28 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЗАГРАВА»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

23153143

3. Місцезнаходження емітента 04119 м. Київ вул. Якiра, будинок 13-Б
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044)207-47-16 (044)207-47-17 
(044)207-47-16 (044)207-47-17

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

tv1@tv1.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.fbc.net.ua

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

2. Текст повідомлення
Дата зміни 12.06.2015 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює 

облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
18.06.2015 р. Частка в статутному капіталі акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІЛІТАШ», Код 
за ЄДРПОУ 23187892, місцезнаходження: 83001 місто Донецьк, проспект Пав-
ших Комунарів, будинок 7, змінилася з 100.000% до 0.000%. Розмір пакета 
акцій акціонера до зміни 75 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт.

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

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

3.2. Найменування посади.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора ____________ Ботiна 

Олена iванiвна
М.П.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАКОНДИТЕР»

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

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

«Полтавакондитер»
2. Код за ЄДРПОУ 00382208
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, Спаська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 50-50-40; (0532) 50-51-49 

(0532) 50-50-40; (0532) 50-51-49
5. Електронна поштова адреса Pivnenko_I_V@dominic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dominic.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням членiв Наглядової ради вiдповiдно до протоколу НР № 11 

вiд 18.06.2015 р. припинено повноваження Корпоративного секретаря Ах-
метова Марата Ураловича (паспорт серія ВМ № 605888, виданий Корос-
тенським МРВ УМВС України в Житомирській області 04.09.1998 р.) з 
18.06.2015 р. у зв'язку iз його звiльненням. Володiє 0,00 % статутного 
капiталу емiтенту. На посадi перебував протягом 2 рокiв та 5 мiсяцiв. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Рiшенням членiв Наглядової ради вiдповiдно до протоколу НР № 11 
вiд 18.06.2015 р. призначено Пiвненко Iрину Володимирiвну ( паспорт се-
рія КО № 929147, виданий Київським РВ у м. Полтаві УДМС України в 
Полтавській області 11.06.2013 р.) з 18.06.2015 р. на посаду Корпоратив-
ного секретаря безстроково. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала по-
саду юриста КТ «Торговий Дiм Полагросервiс». Володiє 0, 00 % статутного 
капiталу емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

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 Плаксiй Валерiй iгорович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.06.2015
(дата)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 108 від 22 травня 2015 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІї ІНВЕСТИЦІйНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

(надалі — «Проспект»)
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ УКРАїНА»;
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ 

УКРАїНА» (надалі — «Компанія»). 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34486135.
1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 01030, 

м.  Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, телефон/факс (044) 581 08 22, 
(044) 581 08 23.

1.4. Дата державної реєстрації: 27 червня 2006 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім’я, 
по батькові

Пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутному 

капіталі Компанії
(відсотки щодо кожного)

Директор Ведринська Інна 
Володимирівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Головний 
бухгалтер

посада не 
передбачена

-

Голова
Ревізійної комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Член Ревізійної
комісії

Заболотна Ганна
Сергіївна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Голова
Наглядової Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 

22,74%
Член

Наглядової Ради
Стеценко 
Костянтин 
Вікторович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 

22,74%
Посадова особа 
служби внутріш-

нього аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Інші посадові 
особи не 

обирались

2. Характеристика пайового фонду: 
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування: Закритий недиверсифікований пайовий інвес-

тиційний фонд «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї»;
Скорочене найменування: ЗНПІФ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї» (нада-

лі — «Фонд»).
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
Тип Фонду: закритий.
Вид Фонду: недиверсифікований.
Фонд не є спеціалізованим. Фонд не є кваліфікаційним.
Фонд не належить до біржового або венчурного фонду. 
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 

Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 
(далі — ЄДРІСІ): 

Свідоцтво № 00315 від 12 травня 2015 року.
2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200315
2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 11 травня 2020 року.
2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів 

Фонду: 
не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифі-

катів Фонду.
3. Текст регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісі-

єю з цінних паперів та фондового ринку: 

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку (надалі — «Комісія»), наводиться в До-
датку № 1, який є невід’ємною частиною цього Проспекту.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:
4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне 

розміщення.
4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які 

планується розмістити: 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів) гривень.
4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000,00 (одна 

тисяча) гривень.
4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 140 000 (сто сорок тисяч) 

штук.
4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
До дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідо-

млення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу 
активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з ро-
бочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії 
про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 
Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

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

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосо-
вується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сер-
тифікатів: не раніше дати реєстрації випуску в Національній комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, присвоєння міжнародного ідентифікаційно-
го номера. 

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 04 лю-
того 2020 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів 
Фонду. 

Власник інвестиційного сертифікату має право:
- право власності учасника на частку активів Фонду відповідно до кіль-

кості інвестиційних сертифікатів, що належать учаснику;
- право відчужувати належні учаснику інвестиційні сертифікати у відпо-

відності до вимог діючого законодавства України;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством та Регламентом Фонду.
5. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому 

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

5.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розмі-
щення. Публічне розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюєть-
ся серед осіб, коло яких заздалегідь не визначене.

5.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Компа-
нією безпосередньо. 

5.3. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на під-
ставі поданої інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів 
Фонду, форма яких установлена Комісією. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії. 

У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються 
інвестиційні сертифікати Фонду.

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 вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

• залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором 
цінних паперів інституту спільного інвестування;

• залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування;

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

5.4. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав ви-
значених чинним законодавством.

ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй ПАйОВИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНД «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІйНИй КАПІТАЛ УКРАїНА»
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5.5. Зберігач активів, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та їх 
пов’язані особи не можуть бути учасниками Фонду, з яким вони уклали до-
говір про обслуговування. 

5.6. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор 
повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 

6. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.
6.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється ви-

ключно коштами. 
Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, 

зобов'язана оплатити такі інвестиційні сертифікати не пізніше 3 (трьох) робочих 
днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів.

6.2. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на при-
дбання інвестиційних сертифікатів та днем виконання Компанією всіх дій, 
необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів 
на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів. 

6.3. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку не допуска-
ється.

7. 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 ко-
штів.

7.1. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання Комісі-
єю випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання 
емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються ін-
весторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

8. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів 
Фонду.

8.1. Протягом 10 (десяти) днів з дати реєстрації проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Фонду, Компанія зобов’язана розмістити зареєстрова-
ний проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті. 

8.2. Не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів 
з першими власниками інвестиційних сертифікатів Компанія зобов’язана 
опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів 
зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів у повному об-
сязі.

8.3. Протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Фонду Компанія зобов’язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сер-
тифікатів 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 емісії інвестиційних сертифікатів.

8.4. Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фон-
ду уповноваженим органом Компанії прийнято рішення про приватне роз-
міщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, інформація про 
таке рішення доводиться до відома усіх учасників Фонду шляхом надіслан-
ня рекомендованих листів або вручення персонально.

9. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) 
Фонду для покриття збитків компанії з управління активами.

9.1. В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законо-
давства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду 
для покриття збитків Компанії.

10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвести-
ційних сертифікатів Фонду.

10.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.
11. Відомості про зберігача 
Повне найменування — Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ — 09807750.
Місцезнаходження — 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме — депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.

12. Відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю  

Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ».
Код за ЄДРПОУ — 32237449.
Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд.5/7/9, к. 2.
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудитор-

ських фірм та аудиторів: строк дії свідоцтва з 26.12.2002 р. по 27.09.2017 р. 
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: строк дії свідоцтва з 
12.03.2013 р. по 27.09.2017 р.

13. Відомості про оцінювача майна
Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Канзас»
Код за ЄДРПОУ –31902816.
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, 

корп. 2 літера А
строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності p 05.11.2012 р. до 

05.11.2015 р.
14. Відомості про торговця(ів) цінними паперами:
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу ін-

вестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не ко-
ристується. 

Директор
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Додаток № 1 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ »
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Протокол № 105 від 20 квітня 2015 року
Голова Загальних зборів
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РЕГЛАМЕНТ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування пайового фонду: Закритий недиверсифіко-

ваний пайовий інвестиційний фонд «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї» (нада-
лі — «Фонд»).

1.2. Скорочена назва Фонду: ЗНПІФ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип фонду: закритий.
1.4. Вид фонду: недиверсифікований.
1.5. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.
1.6. Строк діяльності Фонду: 5 (п’ять) років з дати реєстрації в Єдиному 

державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі — «ЄДРІСІ»).
1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до ЄДРІСІ.
2. Відомості про компанію з управління активами:
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі — «Компанія»);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРА-
ЇНА».

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34486135.
2.3. Місцезнаходження Компанії: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмель-

ницького, буд. 19-21.
3. Участь у Фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є влас-

никами інвестиційних сертифікатів цього Фонду. 
4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття 

витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за раху-
нок його активів.

4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих акти-
вів Фонду та виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами після закін-
чення календарного місяця.

4.3. Розмір винагороди Компанії становить 1 (один) відсотки середньої 
вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відпо-
відно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (надалі — «Комісія»). 

Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії, 
не може перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньої вартості чистих ак-
тивів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, 
розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами 
Комісії. 
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4.4. За рішенням уповноваженого органу Компанії крім винагороди, може 
виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п’ятнадцяти) 
відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності 
за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декла-
рації на відповідний фінансовий рік.

4.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Ком-
панії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості 
чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного 
місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перера-
хунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вар-
тості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартос-
ті чистих активів Фонду.

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
• винагорода Компанії;
• винагорода зберігачу Фонду;
• винагорода аудитору Фонду;
• винагорода оцінювачу майна Фонду;
• винагорода торговцю цінними паперами; 
• витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
- реєстраційні послуги;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата послуг фондової біржі;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльнос-

ті Фонду;
- 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;

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

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

премії Компанії, податків та зборів, передбачених чинним законодавством) 
не повинні перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньорічної вартості чистих 
активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до 
нормативно-правових актів Комісії.

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

5. Порядок виплати дивідендів.
5.1. Порядок розподілу прибутку затверджується уповноваженим орга-

ном Компанії.
5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у 

розділі 4 цього Регламенту, розподіляється серед учасників пропорційно 
кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на 
збільшення активів Фонду. 

Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на 
початок строку виплати дивідендів.

5.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат 
визначається уповноваженим органом Компанії.

5.4. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про ви-
плату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на 
рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у догово-
рах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою 
учасника та відповідно до чинного законодавства.

5.6. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодав-
ства про депозитарну систему.

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

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія або торговець цінни-
ми папервами може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до 
моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноваже-
ний орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп інвести-
ційних сертифікатів Фонду лише у випадку, якщо в результаті такого викупу 
вартість активів Фонду не стане меншою від встановленого Законом міні-
мального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду 
на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі 
при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 (п’ятнадцяти) робо-
чих днів.

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

6.4. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі по-
даної учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма 
якої встановлена чинним законодавством.

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії або торговцю цінними паперами відповідно до проспекту емісії інвес-
тиційних сертифікатів Фонду. 

У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
пред'являються до викупу.

6.6. У прийманні заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації 
встановлюється нормативно-правовими актами Комісії. 

7. Напрями інвестицій.
7.1. Напрями та обмеження інвестиційної діяльності Фонду визначають-

ся в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід’ємною частиною цього Ре-
гламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 
(викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

8.1. Вартість чистих активів Фонду встановлюється згідно з порядком, 
передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих акти-
вів інститутів спільного інвестування», надалі — «Положення», затвердже-
ним Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30 липня 2013 № 1336. 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. 

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального 

обсягу активів Фондом;
2) останній календарний день місяця; 
3) день, починаючи з якої до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством; 
4) день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річ-

на); 
5) 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 дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фон-
ду); 

6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду; 
7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
8.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією письмового 

повідом лення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, роз-
міщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що ви-
значається, виходячи з їх номінальної вартості.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються ін-
вестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідом-
лення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відпо-
відність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 
на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як — 
результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвести-
ційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розра-
хунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсо-
тка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

8.5. 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.

8.6. 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. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як ре-
зультат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебувають в обігу на день розрахунку.

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

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІНИй КАПІТАЛ 

УКРАїНА»
____________________ 
Ведринська І.В.
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Додаток № 1 до Регламенту
Закритого недиверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 105 від 20 квітня 2015 року

Голова Загальних зборів
__________________________________

ІНВЕСТИЦІйНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІї»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
1. Основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним буде інвестування в паливно-енергетичну, фінансово-

банківську, гірничо–видобувну, металургійну, машинобудівну, телекомунікацій-
ну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства, шляхом 
залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, підприємств 
зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодав-
ством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України. 

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим 
чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого ін-
вестиційного фонду. До складу активів Фонду не можуть входити активи, 
перелік яких встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

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

факторів, в тому числі, що пов’язані з:
• світовими фінансовим кризами;
• можливістю 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 законодавством України. Активи Фонду формуються з додержан-
ням вимог, визначених в статтею 48 Закону України «Про інститути спільно-
го 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.
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІНИй КАПІТАЛ 

УКРАїНА»
____________________ 
Ведринська І.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО 
Україна» (надалі — АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адресою: 
Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33,  
тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 23 липня 2015 року; час початку збо-
рів  — 11-00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 
(Воровського), 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів про-
вести з 10-30 до 10-59 годин 23 липня 2015 року за адресою: Україна, 
м.  Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33, 4 поверх, конференц-
зал. Для реєстрації при собі мати документ, по посвідчує особу, а для пред-
ставника — документ, що також посвідчує його повноваження. Датою скла-
дання списку осіб, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, 
скласти на 17 липня 2015 року. Дата складання списку акціонерів, які ма-
ють бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів 23 черв-
ня 2015 року.

Затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, Секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна». 

3. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна». 

4. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна» та затвердження нової 
редакції Статуту АСК «ІНГО Україна».

Пропозиції Акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій 
формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не піз-
ніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за 
адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровсько-
го), 33 (юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11).

Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, Акці-
онери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 33 (юридичне 
управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за 
телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних збо-
рів Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок озна-
йомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Юрій Микола-
йович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно 
мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, доку-
мент, який відповідно до законодавства України підтверджує повноважен-
ня представника.

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАїНА»

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЗАГРАВА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

23153143

3. Місцезнаходження емітента 04119 м. Київ вул. Якiра, будинок 
13-Б

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)207-47-16 (044)207-47-17 
(044)207-47-16 (044)207-47-17

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

tv1@tv1.com.ua

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

www.fbc.net.ua

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

2. Текст повідомлення
Директор Федорченко Наталя Володимирiвна (посадова особа не дала 

згоди на розкриття паспортних даних ) звiльнено 18.06.2015 р. за власним 
бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi : 0 рокiв 7 мiсяцiв 12 днiв. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (протокол №2/1015 вiд 18.06.2015р.) 

Тимчасово виконуючий обовязки директора Ботiна Олена Iванiвна (по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних ) призначено 
18.06.2015 р. (вступить в повноваження 19.06.2015р.) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу — 3 мiсяцi. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: ТОВ «МЕДIА-ФIЛЬМ», генеральний директор; 
ПРЕС-ЦЕНТР «ЗОРЯНИЙ», керiвник; ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДIМ «УКРАЇНА 
БIЗНЕС», арт-директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою ПРАТ «УНТ 
«ЗАГРАВА» (протокол №2/2015 вiд 18.06.2015р.).

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

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

3.2. Найменування посади.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора ____________ 

Ботiна Олена iванiвна
М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДiОКОМПАНiЯ «ЗАГРАВА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Луга»

2. Код за ЄДРПОУ: 05468096
3. Місцезнаходження: 44700 місто Володимир-Волинський, вулиця Дра-

гоманова, буд.38
4. Міжміський код, телефон та факс: 03342 22518, 20908
5. Електронна поштова адреса: vvluga@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05468096.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення

На підставі наказу директора ПАТ «Луга» від 18.06.2015 р. звільнено з 
посади головного бухгалтера Лах Ларису Олексіївну (паспорт АС 284733 
виданий Володимир-Волинським МВУМВС України у Волинській області 
23.07.1997 р.). Не володіє часткою в статутному капіталі. Працювала на 
данiй посадi 5 років. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

На підставі наказу директора ПАТ «Луга» від 18.06.2015 р. призначено на 
посаду головного бухгалтера Бабан Людмилу Валеріївну (паспорт АЮ 
№069819, виданий Володимир-Волинським МВУМВС України у Волинській 
області 14.05.2008 р.) на невизначений строк. Не володіє часткою в статутно-
му капіталі. Протягом останніх 5 років обіймала посаду бухгалтера ПАТ «Луга». 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

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

Директор Гаркот І.Б.,  22.06.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГА»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МИРОНIВСЬКИЙ ХЛIБОПРОДУКТ»; 25412361; Елеваторна, 1, 
м. Миронiвка, Миронiвський р-н, Київська область, 08800, Україна;  
+38 044 207 00 00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 19.06.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www. mhp.com.ua; http://stockmarket.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Мале аудиторське підприємство «Стор-
но», 21538169.

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 16.04.2014 року. 

Кворум зборів: 99,912134% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 

2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2014 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

Правління
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Перше питання порядку денного:
Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень
ЗА — 3 144 943 261 голос, що становить 99,999916 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, за результатами голосування 99,999916 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, приймається рі-
шення Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії — Ко-
бець Іванна Вікторівна, члени лічильної комісії — Федосова Валентина 
Валеріївна та Бондаренко Олена Володимирівна із припиненням їхніх по-
вноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Друге питання порядку денного:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, 

затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення об-
рати Головою зборів Ануфрієнко Олену Валентинівну, секретарем збо-
рів  — Шаповалову Тамару Олексіївну на час проведення загальних збо-
рів акціонерів та затвердити запропонований регламент зборів.

3. Третє питання порядку денного:
Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 

2013  рік.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-
господарської діяльності товариства у 2013 році (звіт додається).

4. Четверте питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
затвердження звіту Наглядової ради за 2013 р.

5. П’яте питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 р. (звіт додається).

6. Шосте питання порядку денного:
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту На-

глядової ради та звіту Ревізійної комісії.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
визнання задовільними результати діяльності Товариства.

7. Сьоме питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
ЗА — 3 144 933 497 голосів, що становить 99,999605 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Таким чином за результатами голосування 99,999605 % голосів акціо-
нерів (їх представників), присутніх на загальних зборах, приймається рі-
шення про затвердження річного та консолідованого річного звітів Това-
риства за 2013 рік. (звіти додаються)

8. Восьме питання порядку денного:
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
направлення частини прибутку Товариства за підсумками роботи у 
2013 році у розмірі 1 230 000 000 на виплату дивідендів.

9. Дев’яте питання порядку денного:
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
ЗА — 3 144 945 909 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що виноси-
лись на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) вичерпані.

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 
від 16 квітня 2014 року оголошуються закритими. 

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 11.08.2014 
року. Кворум зборів: 99,910893% до загальної кількості голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припи-

нення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звільнення Голови правління Товариства.
4. Про обрання Голови правління Товариства.
5. Про уповноваження Наглядової ради Товариства на закриття (лікві-

дацію) відокремлених підрозділів та/або філій Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 

Правління
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Правління
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Перше питання порядку денного:
Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень
ЗА — 3 144 904 658 голос, що становить 100 % від загальної кількості 

голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та 
є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення Об-
рати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії — Рубан Людмила 
Петрівна, члени лічильної комісії — Кобець Іванна Вікторівна та Смоляр 
Світлана Валентинівна із припиненням їхніх повноважень з моменту за-
криття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Друге питання порядку денного:
Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, 

затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНiВСЬКИй ХЛiБОПРОДУКТ»
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ЗА — 3 144 904 658 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-
ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення об-
рати Головою зборів Ануфрієнко Олену Валентинівну, секретарем збо-
рів — Шаповалову Тамару Олексіївну на час проведення загальних зборів 
акціонерів та затвердити запропонований регламент зборів.

3. Третє питання порядку денного:
Про звільнення Голови правління Товариства.
ЗА — 3 144892 246 голосів, що становить 99,999605 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
звільнення Косюка Юрія Анатолійовича з посади Голови правління Това-
риства.

4. Четверте питання порядку денного:
Про обрання Голови правління Товариства.
ЗА — 3 144 892 246 голосів, що становить 99,999605 % від загальної 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акці-
онерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
обрання Мельника Юрія Федоровича Головою правління Товариства.

5. П’яте питання порядку денного:
Про уповноваження Наглядової ради Товариства на закриття (ліквіда-

цію) відокремлених підрозділів та/або філій Товариства.
ЗА — 3 144 904 658 голосів, що становить 100 % від загальної кількос-

ті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на загальних зборах, приймається рішення про 
уповноваження Наглядової ради Товариства приймати рішення про за-
криття (ліквідацію) відокремлених підрозділів та/або філій Товариства.

Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що виноси-
лись на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) вичерпані.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Миронівський хлібопро-
дукт» від 11 серпня 2014 року оголошуються закритими.

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за приві-
лейова-

ними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

1230000000 0 1500000000 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0,391 0 0,477 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

672578239,59 0 1492367847,82 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

22.04.2014 25.03.2013

Дата виплати 
дивідендів
Опис
Рішення про направлення частини прибутку на виплату дивідендів було 
прийняте черговими загальними зборами акціонерів Товариства 16 квіт-
ня 2014 року. Дата початку виплати дивідендів — 05.05.2014р. Дивіден-
ди виплачувались частинами відповідно до рішення Наглядової ради. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 33411357 21343589
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19132749 10264180
Довгострокові фінансові інвестиції 62584 0
Запаси 5292119 4832837
Сумарна дебіторська заборгованість 6535223 2534538
Грошові кошти та їх еквіваленти 559384 1179372
Власний капітал 3011585 9074092
Статутний капітал 786928 786928
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-5596756 8087526

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12727605 9729150
Поточні зобов’язання і забезпечення 17672167 2540347
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

-3,97 0,36

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

-3,97 0,36

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3147711680 3147711680
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

0 0

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

0 0

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕПТУН СОЛАР» 

(Товариство)
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «24» липня 2015 року о 12.00 годині за адресою: 
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, 
пл. Центральна, буд. 1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових За-
гальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів акці-
онерів (24 липня 2015 р.) з 11.00 години до 11 години 45 хвилин за адресою: 
56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Цен-
тральна, буд. 1.

Початок зборів о 12.00 годині. 
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах, визначена станом на 24 годину 20 липня 2015 року (перелік акціонерів, 
складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні 
мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на загальних 
зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що 
посвідчує особу. 

ПОРЯДОК ДЕННИй ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Затвердження Додаткової угоди до Договору про відкриття 

кредитної лінії (далі — Кредитний договір), Договорів про внесення 
змін та доповнень до Додаткових угод до Кредитного договору, До-
говору про внесення змін та доповнень до Додаткової угоди.

2. Затвердження Договору про внесення змін до Договору іпоте-
ки, Договору про внесення змін до Договору застави.

3. Затвердження Додаткових угод до Договорів поруки, у зв’язку 
з укладенням Договорів про внесення змін до кредитних договорів, 
укладених між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ТОВ «Балта Енерго», між  АТ 
«СБЕРБАНК РОСІЇ» та ТОВ «Петра Енерго»,  між АТ «СБЕРБАНК РО-
СІЇ» та ТОВ «Рен Енерго». 

4. Надання Генеральному директору Товариства повноважень на 
підписання договорів про внесення змін та доповнень до Додатко-
вих угод до Кредитного договору, Договору про внесення змін та 
доповнень до Додаткової угоди, Договору про внесення змін до До-
говору іпотеки, Договору про внесення змін до Договору застави, 
Додаткових угод до Договорів поруки та на підписання договорів 
про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені в май-
бутньому.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропо-
зиції з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства мо-
жуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень. 

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій 
формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціоне-
ра, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціо-
неру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо про-
позиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів 
Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що 
належать кандидату.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕПТУН СОЛАР»
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Обсяг інформації визначається Законом України «Про акціонерні това-
риства» та Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України.

Пропозиції просимо надсилати на адресу Товариства за адресою: 56520, 
Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, 
буд. 1

З проектами документів, що стосуються Загальних зборів і є необхідни-
ми для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть озна-
йомитися за місцем знаходження Товариства (56520, Миколаївська об-
ласть, Вознесенський район, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1) у робочі 

дні з 9-00 години до 18-00 години, а в день проведення загальних зборів — 
за місцем їх проведення : 56520, Миколаївська область, Вознесенський ра-
йон, с. Таборівка, пл. Центральна, буд. 1.

Довідки за телефонами: (0512) 50-03-17 та за місцем знаходження То-
вариства (56520, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Таборів-
ка, пл. Центральна, буд. 1). 

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

Генеральний директор  О.М.Чайка

місцезнаходження: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Ост-
ровського, 8, повідомляє про проведення позачергових зборів акціоне-
рів, які відбудуться 24 липня 2015 року о 09-00 за адресою: 36009, 
м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, приміщення ПАТ «ЗБВ №1», 
І-поверх, кімн. №102.

Реєстрація проводиться з 08-30 до 08-50 год. 24 липня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

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

менту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Зміна юридичної адреси Товариства. 
4. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним 

зборів, можливо за адресою: 
38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Островського, 8, у го-

ловного бухгалтера товариства Міщенко Л.В. в робочі дні щоденно з 
10.00 до 15.00. тел.(05350)2-13-98.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
зборах –20.07.2015 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИй ВЕНТИЛЯТОРНИй ЗАВОД» 

Украинские биржевые индексы в начале 
торгов в понедельник демонстрируют 

слабый рост
Украинские биржевые индексы в начале торгов в 

понедельник демонстрируют слабую положитель-
ную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) 
к 11:20 кв вырос на 0,05% — до 1007,57 пункта, ин-
декс ПФТС вырос на 0,14% — до 351,75 пункта.

В индексе УБ утром в «зеленой зоне» находились 
только акции Енакиевского металлургического за-
вода (+1,03%).

Дешевели бумаги «Донбассэнерго» (-1,32%), 
«Укрнафты» (-0,46%), «Центрэнерго» (-0,43%).

Среди акций ПФТС в росте лидировали бумаги 
Ясиновского коксохимического завода (+9,62%), 
«Захидэнерго» (+9,59%), концерна «Стирол» 
(+5,84%).

Снижались бумаги Северного ГОКа (-1,89%).
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» ру-

ководитель отдела финансовых продуктов брокер-
ской компании «Мастер брок» Сергей Румянцев, 
основными влияющими факторами на динамику 
цен акций украинских эмитентов в понедельник бу-
дут оставаться новости из зоны АТО и результаты 
переговоров украинского правительства с внешни-
ми кредиторами.

Нефть стабильна в понедельник в 
ожидании снятия санкций с Ирана, Brent 

держится выше $63
Цены на нефть стабильны в ходе торгов в поне-

дельник после резкого снижения в пятницу; инве-
сторы продолжают оценивать перспективы увели-
чения поставок иранской нефти на мировые рынки, 
уже страдающие от перепроизводства, сообщило 
агентство Bloomberg.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 9:02 МСК подорожали 
на $0,06 (0,10%) — до $63,08 за баррель. По итогам 
торгов в прошлую пятницу их стоимость уменьши-
лась на $1,24 (1,93%) — до $63,02 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) к указанному времени повысилась на 
5  центов (0,08%) — до $59,66 за баррель. К закры-
тию предыдущей сессии котировки контрактов сни-
зились на $0,84 (1,39%) — до $59,61 за баррель.

В Тегеране считают, что страна в состоянии удво-
ить экспорт нефти в течение шести месяцев после 
отмены международных санкций. Конечный срок 
заключения соглашения — 30 июня.

Иранские парламентарии в воскресенье высказа-
лись в поддержку законопроекта о запрете на доступ 
иностранных инспекторов на военные объекты стра-
ны, а также к ученым и материалам в рамках урегули-
рования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

По данным агентства AP, 199 депутатов из 213 вы-
сказались в поддержку этого законопроекта. Кроме 
того, в этом документе содержится требование сня-
тия с Ирана всех санкций до подписания всеобъем-
лющего соглашения по урегулированию вопроса 
ядерной программы Тегерана.

При этом законопроект предусматривает возмож-
ность проведения инспекций ядерных объектов 
Ирана.

Теперь этот законопроект должен быть ратифи-
цирован Советом стражей конституции.

Евро ушел в минус из-за оценки 
инвесторами греческих рисков

Евро ликвидировал утренний подъем к доллару 
и перешел к снижению, поскольку оптимизм инве-

НОВИНИ
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сторов в отношении соглашения Греции с междуна-
родными кредиторами сменился осторожной оцен-
кой рисков, передает Bloomberg.

Вместе с тем традиционные валюты «тихой гава-
ни» — иена и швейцарский франк — продолжают 
снижение, что говорит об отсутствии масштабной 
паники на рынках.

«Крайне сложно прогнозировать краткосрочные, 
почасовые колебания евро. Если мы получим со-
глашение, то евро резко дернется вверх, но затем 
перейдет к более продуманному снижению, по-
скольку инвесторы будут переводить деньги в ри-
сковые активы», — считает старший валютный 
аналитик Rabobank International Джейн Фоули.

Падение евро в ходе торгов в понедельник до-
стигало 0,4%, к 11.38 мск единая европейская ва-
люта опустилась на 0,2% и стоила $1,1333 по срав-
нению с $1,1352 на завершение предыдущей 
сессии; с утра евро поднимался на 0,5% — до 
$1,1404. Евро подорожал на 0,2% в паре с япон-
ской нацвалютой — до 139,49 иены. Франк подеше-
вел на 0,2%- до 1,0436 за евро.

ЕС проведет решающий саммит  
по Греции

Чрезвычайный саммит Евросоюза, который прой-
дет в понедельник в Брюсселе, станет для Греции, 
видимо, последним шансом достичь соглашения с 
кредиторами и избежать дефолта.

Учитывая приближающийся срок платежа по дол-
гам, у Афин, если в понедельник прорыва вновь не 
удастся достичь, уже не останется времени для до-
стижения соглашения.

Греция 30 июня должна выплатить МВФ 
1,54 млрд евро, в этот же день истекает програм-
ма помощи Греции, и у Афин после этого не оста-
нется возможностей для получения внешнего фи-
нансирования.

Греция представила на выходных новые бюджет-
ные предложения, которые могут лечь в основу со-
глашения. Если они вновь не удовлетворят креди-
торов, европейские лидеры будут обсуждать вопрос 
о последствиях дефолта Греции, пишет The Wall 
Street Journal.

Председатель Европейского Совета Дональд 
Туск принял решение о созыве в понедельник вече-
ром в Брюсселе специального саммита по вопросу 
греческого долгового кризиса после провала 
18  июня заседания Еврогруппы.

«Мы близки к точке, в которой греческому прави-
тельству придется выбирать между принятием того, 
что я считаю хорошим предложением продолжения 
помощи, или направить страну к дефолту», — гово-
рится в видеообращении Д.Туска.

Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, коммен-
тируя на пресс-конференции решение созвать сам-

мит, сказал, что «председатель Д.Туск хочет со-
брать руководителей зоны евро, чтобы они были 
причастны (к решению греческой проблемы — 
ИФ)».

Также на 22 июня объявила внеочередную встре-
чу Еврогруппа, которая соберется в Брюсселе за 
несколько часов до саммита еврозоны.

«Еврогруппа проведет следующую дискуссию по 
Греции, принимая во внимание тот факт, что ны-
нешнее соглашение Греции с Европейским фондом 
финансовой стабильности о финансовом содей-
ствии истекает 30 июня 2015 года», — говорится в 
распространенном в пятницу коммюнике.

Греция готова к компромиссу 
с кредиторами — министр финансов 

и глава ЦБ
Франция и Германия призывают Грецию прийти к 

соглашению с международными кредиторами до 
важнейшего для страны саммита лидеров еврозо-
ны, который пройдет в понедельник. Представите-
ли Греции и сами говорят о необходимости подоб-
ной сделки, но далее обычно начинают перечислять 
собственные условия, пишет Financial Times.

Перед заседанием кабинета министров Греции в 
воскресенье президент Франции Франсуа Олланд 
и канцлер ФРГ Ангела Меркель звонили премьер-
министру Греции Алексису Ципрасу, чтобы напом-
нить, что еще до саммита должно быть готово тех-
ническое соглашение с Европейской комиссией 
(ЕК), Международным валютным фондом (МВФ) и 
Европейским Центробанком (ЕЦБ). В выходные  
А.Ципрас также обсуждал этот вопрос с главой Ев-
рокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Глава национального банка Греции Лука Кацели 
в интервью BBC заявила, что не воспользоваться 
возможностью заключить в понедельник договор о 
выходе из долгового кризиса будет «безумием».

Она сказала, что в ближайшее время деньги у 
греческих банков не закончатся. Но, по ее словам, 
ситуация сложилась серьезная, и она может значи-
тельно ухудшиться, если на саммите в Брюсселе 
не будет подписано соглашение.

Ранее министр по координации правитель-
ственной работы Греции Алекос Фламбурарис от-
метил, что Греция готова сделать кредиторам но-
вое предложение накануне саммита ЕС. Он также 
сообщил греческим журналистам, что с его точки 
зрения ЕЦБ не позволит обанкротиться греческим 
банкам.

Министр финансов Греции Янис Варуфакис в 
статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung на-
писал, что греческая делегация в понедельник при-
будет в Брюссель готовой к компромиссу, но пойдет 
на него только в том случае, если от нее не потре-
буют согласия на новые кредиты «на таких услови-
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ях, которые оставляют мало надежды на их пога-
шение Грецией когда бы то ни было».

Я.Варуфакис утверждает, что А.Меркель стоит 
перед сложным выбором: «заключить честное со-
глашение с греческим правительством, которое вы-
ступает против кредитов и хочет положить конец 
греческому кризису раз и навсегда» или «прислу-
шаться к своим советникам-сиренам и потопить 
единственное греческое правительство, у которого 
есть принципы и которое ведет народ Греции по 
пути истинных реформ».

В свою очередь премьер-министр Греции А.Ци-
прас выразил уверенность в том, что на саммите 
ЕС «будет принято решение, основанное на уваже-
нии законов Евросоюза и демократии, которое по-
зволит Греции добиться экономического роста с 
евро».

Действующая программа международной фи-
нансовой помощи Греции завершается 30 июня. 
Однако ЕК, МВФ и ЕЦБ не спешат предоставлять 
Греции последнюю часть займа в размере 7,2 млрд 
евро до тех пор, пока Афины не согласятся на ре-
формы экономики. В частности, эти финансовые 
организации хотят, чтобы Греция внесла серьезные 

коррективы в систему пенсий, НДС и бюджетного 
профицита.

В конце июня Греция должна выплатить МВФ 
почти 1,54 млрд евро, и предотвращение дефолта 
по этим обязательствам является одной из основ-
ных задач на ближайшие дни. В июле и августе Гре-
ции предстоит погашение долговых обязательств 
еще на 6,7 млрд евро.

Однако А.Меркель и Ф.Олланд подчеркнули, что 
на саммите еврозоны не будет места для перегово-
ров — сделка должна быть заключена на уровне 
международных институтов.

Отсутствие соглашения в понедельник может 
привести к дефолту Греции и даже ее выходу из 
еврозоны, предупреждают европейские чиновники 
и банкиры. Считается, что если оно будет заключе-
но, то стороны перейдут к обсуждению третьего па-
кета помощи Греции. При этом Франция, по-
видимому, не возражает против реструктуризации 
греческого госдолга, отмечает FT.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

1. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА» 9
2. ПРАТ АСК «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 2
3. ПАТ АСТРА БАНК 1
4. ПАТ БАНК СІЧ 1
5. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ 1
6. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
6

7. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 3
8. ПРАТ КОСМЕД 4
9. ПАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 4

10. ПАТ КСГ БАНК 3
11. КУЛІК ТЕТЯНА ІВАНІВНА / ПРАТ «ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 2
12. ПАТ ЛУГА 10
13. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 11
14. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 12
15. ВАТ ПМК-15 «ДУНАЙВОДБУД» 2
16. ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 5
17. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 13
18. ПРАТ ПРОМАВТОМАТИКА 5
19. ПРОСІНА ОКСАНА ВАСИЛІВНА / ПРАТ «ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 2
20. ПАТ ТЕРА 10
21. ПРАТ УКРАВТОМАТИКА 5
22. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» 5
23. ПРАТ УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» 9
24. ЗАТ ХАРКІВСЬКЕ ЩІТКОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ 10
25. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 10

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУблІКОВАНІ:
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від 08.08.2012 р., 
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Зас нов ник:
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Видається: 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15111
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
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У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
22.06.2015 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕлЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 3383710
 (067) 9006948

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ                          

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

   34602064 

351005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   34602064 26007285080900

351005

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26007285080900


