
№49 (2053) 13.03.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

11.03.2015	 	м.	Київ		 №	291

Про виключення з реєстру 
аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудитор-
ські перевірки професій-
них учасників ринку цінних 
паперів, ПП «МІРАЖ»

Відповідно	до	Порядку	ведення	реєстру	аудиторських	
фірм,	які	можуть	проводити	аудиторські	перевірки	про-
фесійних	 учасників	 ринку	 цінних	 паперів	 (далі	 –	Поря-
док),	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цін-
них	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 (далі	 –	 НКЦПФР)	 від	
25	жовтня	2012	року	№	1519,	зареєстрованого	в	Мініс-
терстві	 юстиції	 України	 28	 грудня	 2012	 року	 за	
№	2213/22525	(із	змінами),

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Виключити	з	реєстру	аудиторських	фірм,	які	можуть	

проводити	аудиторські	перевірки	професійних	учасників	

ринку	цінних	паперів	(далі	–	Реєстр),	ПП	«МІРАЖ»	(код	
за	ЄДРПОУ	20484247),	на	підставі	підпункту	1.8	пункту	1	
розділу	VII	Порядку,	у	зв’язку	з	анулюванням	сертифіка-
та	 аудитора	 Драцького	 О.І.	 №	 004729,	 чинного	 до	
22.06.2015,	відповідно	до	рішення	Аудиторської	палати	
України	 від	 25.09.2014	 №	 300/5.1	 «Про	 застосування	
стягнення»,	 та	 неподанням	 документів,	 передбачених	
пунктом	3	розділу	V	Порядку,	у	термін,	визначений	пунк-
том	2	розділу	V	Порядку.
2.	Анулювати	свідоцтво	про	внесення	до	Реєстру,	се-

рії		П	000160	від	03.09.2013,	чинне	до	04.11.2015.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	 	 Збаражська)	 забезпечити	 опублікування	 цього	 рі-
шення	в	одному	з	офіційних	друкованих	видань	НКЦПФР,	
відповідно	до	пункту	8	розділу	III	Порядку.
4.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	 (А.	Заїка)	 забезпечити	оновлення	Реєстру	на	офі-
ційному	веб-сайті	НКЦПФР,	відповідно	до	пункту	8	розді-
лу	III	Порядку.
5.	Департаменту	аналізу,	стратегії	та	розвитку	зако-

нодавства	 (М.	 Лібанов)	 повідомити	 заявника	 про	 ви-
ключення	з	Реєстру,	відповідно	до	пункту	7	розділу	III	
Порядку.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	залишаю	за	

собою.

Голова Комісії Т. Хромаєв 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

11.03.2015		 м.	Київ		 №	292

Про виключення з реєстру 
аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудитор-
ські перевірки професій-
них учасників ринку цінних 
паперів, АФ ТОВ «Де Корт і 
Стіман»

Відповідно	до	Порядку	ведення	реєстру	аудиторських	
фірм,	які	можуть	проводити	аудиторські	перевірки	про-
фесійних	 учасників	 ринку	 цінних	 паперів	 (далі	 –	Поря-
док),	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цін-
них	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 (далі	 –	 НКЦПФР)	 від	
25	жовтня	2012	року	№	1519,	зареєстрованого	в	Мініс-
терстві	 юстиції	 України	 28	 грудня	 2012	 року	 за	
№	2213/22525	(із	змінами),

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1.	Виключити	з	реєстру	аудиторських	фірм,	які	можуть	
проводити	аудиторські	перевірки	професійних	учасників	
ринку	цінних	паперів	(далі	–	Реєстр),	АФ	ТОВ	«Де	Корт	і	
Стіман»	(код	за	ЄДРПОУ	24595721),	на	підставі	пункту	
1.3	розділу	VII	Порядку,	а	саме	виявлено	невідповідність	
аудиторського	висновку	вимогам	Міжнародних	стандар-
тів	контролю	якості,	аудиту,	огляду,	іншого	надання	впев-
неності	та	супутніх	послуг.

2.	 Анулювати	 свідоцтво	 про	 внесення	 до	 реєстру	 
аудиторських	 фірм,	 які	 можуть	 проводити	 аудиторські	
перевірки	 професійних	 учасників	 ринку	 цінних	 паперів,	
серії	П	000055	від	19.03.2013,	чинне	до	31.03.2016.

3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	
(О		Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	 в	 одному	 з	 офіційних	 друкованих	 видань	 НКЦПФР,	
відповідно	до	пункту	8	розділу	III	Порядку.

4.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-
ства	 (А.	Заїка)	 забезпечити	оновлення	Реєстру	на	офі-
ційному	веб-сайті	НКЦПФР,	відповідно	до	пункту	8	розді-
лу	III	Порядку.

5.	Департаменту	аналізу,	стратегії	 та	розвитку	зако-
нодавства	 (М.	 Лібанов)	 повідомити	 заявника	 про	 ви-
ключення	з	Реєстру,	відповідно	до	пункту	7	розділу	 III	
Порядку.

6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	залишаю	за	
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11»	березня	2015		 м.	Київ		 №	293

Про видачу ліцензій  
на провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРА-
ЦІЙНЕ БЮРО» ідентифіка-
ційний код юридичної осо-
би 33575999

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

ВИРІШИЛА:

1.	 Видати	 ТОВАРИСТВУ	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ	«ПЕРШЕ	РЕЄСТРАЦІЙНЕ	БЮРО»	(50027,	
Дніпропетровська	 обл..	 місто	 Кривий	Ріг,	 вулиця	Дими-
трова,	будинок	61,	приміщення	38;	ідентифікаційний	код	
юридичної	 особи	 33575999)	 ліцензії	 на	 провадження	
професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	-	діяльності	
з	торгівлі	цінними	паперами,	а	саме:	брокерської,	дилер-
ської	діяльності.	

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

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

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

5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	
Члена	Комісії	О.	Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11»	березня	2015		 м.	Київ		 №294	

Про видачу ліцензій на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними папера-
ми ПАТ «БАНК ФАМІЛЬ-
НИЙ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 
20042839) 

За	підсумками	розгляду	документів,	поданих	заявни-
ком	до	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	на	видачу	ліцензій	на	провадження	профе-
сійної	 діяльності	 на	 фондовому	 ринку	 –	 діяльності	 з	
торгівлі	 цінними	 паперами,	 відповідно	 до	 Порядку	 та	
умов	 видачі	 ліцензії	 на	 провадження	 окремих	 видів	
професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	цін-
них	паперів),	переоформлення	ліцензії,	видачі	дубліка-
та	та	копії	ліцензії,	затвердженого	рішенням	Національ-
ної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
14.05.2013	 №	 817	 та	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	
юстиції	 України	 01.06.2013	 за	№	 854/23386	 (із	 зміна-
ми),	Національна	комісія	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	(далі	-	Комісія)	

ВИРІШИЛА:

1.	Видати	з	29.05.2015	ПУБЛІЧНОМУ	АКЦІОНЕРНО-
МУ	ТОВАРИСТВУ	«БАНК	ФАМІЛЬНИЙ»	(03039,	м.	Київ,	
проспект	40-річчя	Жовтня,	будинок	26-А;	ідентифікацій-
ний	код	юридичної	особи	20042839)	ліцензії	на	прова-
дження	 професійної	 діяльності	 на	фондовому	 ринку	 -	
діяльності	 з	 торгівлі	 цінними	 паперами,	 а	 саме:	
брокерської	 діяльності,	 дилерської	 діяльності,	 андер-
райтингу.	

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11»	березня	2015		 м.	Київ	 №	295

Про видачу ліцензій  
на провадження профе-
сійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними  
паперами ПАТ «КЛАСИК-
БАНК» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 
23926846) 

За	підсумками	розгляду	документів,	поданих	заявни-
ком	до	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	на	видачу	ліцензій	на	провадження	профе-
сійної	 діяльності	 на	 фондовому	 ринку	 –	 діяльності	 з	
торгівлі	 цінними	 паперами,	 відповідно	 до	 Порядку	 та	
умов	видачі	ліцензії	на	провадження	окремих	видів	про-
фесійної	діяльності	на	фондовому	ринку	(ринку	цінних	
паперів),	переоформлення	ліцензії,	видачі	дубліката	та	
копії	ліцензії,	затвердженого	рішенням	Національної	ко-
місії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	14.05.2013	
№	817	та	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	Украї-
ни	01.06.2013	за	№	854/23386	(із	змінами),	Національна	
комісія	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	(далі	-	Ко-
місія)	

ВИРІШИЛА:

1.	 Видати	 ПУБЛІЧНОМУ	 АКЦІОНЕРНОМУ	 ТОВАРИ-
СТВУ	 «КЛАСИКБАНК»	 (49000,	 Дніпропетровська	 обл.,	
місто	Дніпропетровськ,	вулиця	Комсомольська,	будинок	
62,	нежитлове	приміщення,	№17;	 ідентифікаційний	 код	
юридичної	 особи	 23926846)	 ліцензії	 на	 провадження	
професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	-	діяльності	
з	торгівлі	цінними	паперами,	а	саме:	брокерської	діяль-
ності,	дилерської	діяльності.	

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11»	березня	2015		 м.	Київ		 №	296	

Про видачу ліцензій на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку-діяльності з торгівлі 
цінними паперами ТОВ «РІФ-
НР» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33328332) 

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

ВИРІШИЛА:
1.	Видати	з	14.04.2015	ТОВАРИСТВУ	З	ОБМЕЖЕНОЮ	

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«РІФ-НР»	(69002,	Запорізька	обл.,	
місто	Запоріжжя,	вулиця	Грязнова,	будинок	53;	ідентифі-
каційний	код	юридичної	особи	33328332)	ліцензії	на	про-
вадження	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	-	
діяльності	 з	 торгівлі	 цінними	 паперами,	 а	 саме	
брокерської	діяльності,	дилерської	діяльності.	
2.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	(А.	Заїка)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішен-
ня	на	офіційному	веб-сайті	Комісії.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
4.	 Департаменту	 регулювання	 діяльності	 торговців	

цінними	паперами	та	фондових	бірж	(І.	Устенко)	забез-
печити	внесення	запису	про	видачу	відповідних	ліцензій	
до	 ліцензійного	 реєстру	 професійних	 учасників	 ринку	
цінних	паперів.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	О.	Панченка.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«11	»	березня	2015		 м.	Київ		 №297	

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ЛЕГБАНК», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 14291780»

Відповідно	до	пункту	11	розділу	IV	Порядку	зупинення	дії	
та	анулювання	ліцензій	на	окремі	види	професійної	діяль-

ності	на	фондовому	ринку	(ринку	цінних	паперів),	затвер-
дженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	 ринку	 від	 14.05.2013	№816,	 зареєстрованого	
Міністерством	юстиції	України	01.06.2013	за	№	862/23394	
(далі	–	Порядок)	(із	змінами),	Національна	комісія	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	(далі	-	Комісія)	

ВИРІШИЛА:
1.	Анулювати	ліцензії	на	провадження	професійної	ді-

яльності	на	фондовому	ринку	-	діяльності	з	торгівлі	цін-
ними	паперами,	а	саме:	брокерської	діяльності	серії	АЕ	
№	294586	від	27.11.2014;	дилерської	діяльності	серії	АЕ	
№	 294587	 від	 27.11.2014	 видані	 ПУБЛІЧНОМУ	АКЦІО-
НЕРНОМУ	ТОВАРИСТВУ	«ЛЕГБАНК»	(місцезнаходжен-
ня:	01033,	м.	Київ,	вулиця	Жилянська,	будинок	27,	іден-
тифікаційний	 код	 юридичної	 особи	 14291780),	 на	
підставі	підпункту	3	пункту	1	розділу	ІV	Порядку	та	згідно	
з	 постановою	 Правління	 Національного	 банку	 України	
від	 26.02.2015	№135	 «Про	 відкликання	 банківської	 лі-
цензії	 та	ліквідацію	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТО-
ВАРИСТВА	«ЛЕГБАНК».
2.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	(А.	Заїка)	протягом	п’яти	робочих	днів	забезпечити	
оприлюднення	 цього	 рішення	 на	 офіційному	 веб-сайті	
Комісії.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.		Збаражська)	протягом	п’яти	робочих	днів	забезпечи-
ти	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	друковано-
му	виданні	Комісії.
4.	 Департаменту	 регулювання	 діяльності	 торговців	

цінними	паперами	та	фондових	бірж	(І.	Устенко)	забез-
печити	 внесення	 відповідних	 змін	 до	 ліцензійного	 реє-
стру	професійних	учасників	ринку	цінних	паперів.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	О.	Панченка.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«11»	березня	2015	 	м.	Київ		 №	298	

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ « БГ БАНК», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 20717958

Відповідно	до	пункту	11	розділу	IV	Порядку	зупинення	дії	
та	анулювання	ліцензій	на	окремі	види	професійної	діяль-
ності	на	фондовому	ринку	(ринку	цінних	паперів),	затвер-
дженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	 ринку	 від	 14.05.2013	№816,	 зареєстрованого	
Міністерством	юстиції	України	01.06.2013	за	№	862/23394	
(далі	–	Порядок)	(із	змінами),	Національна	комісія	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	(далі	-	Комісія)	

ВИРІШИЛА:
1.	Анулювати	ліцензії	на	провадження	професійної	ді-

яльності	на	фондовому	ринку	-	діяльності	з	торгівлі	цін-
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ними	паперами,	а	саме:	брокерської	діяльності	серії	АЕ	
№	294516	від	21.10.2014;	дилерської	діяльності	серії	АЕ	
№	294517	 від	 21.10.2014	 видані	 ПУБЛІЧНОМУ	АКЦІО-
НЕРНОМУ	ТОВАРИСТВУ	«БГ	БАНК»	 (місцезнаходжен-
ня:	04112,	м.	Київ,	вулиця	Дегтярівська,	будинок	48,	іден-
тифікаційний	 код	 юридичної	 особи	 20717958),	 на	
підставі	підпункту	3	пункту	1	розділу	ІV	Порядку	та	згідно	
з	 постановою	 Правління	 Національного	 банку	 України	
від	 26.02.2015	№134	 «Про	 відкликання	 банківської	 лі-
цензії	 та	ліквідацію	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТО-
ВАРИСТВА	«БГ	БАНК».
2.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	(А.	Заїка)	протягом	п’яти	робочих	днів	забезпечити	
оприлюднення	 цього	 рішення	 на	 офіційному	 веб-сайті	
Комісії.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.		Збаражська)	протягом	п’яти	робочих	днів	забезпечи-
ти	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	друковано-
му	виданні	Комісії.
4.	 Департаменту	 регулювання	 діяльності	 торговців	

цінними	паперами	та	фондових	бірж	(І.	Устенко)	забез-
печити	 внесення	 відповідних	 змін	 до	 ліцензійного	 реє-
стру	професійних	учасників	ринку	цінних	паперів.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	О.	Панченка.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

«11»	березня	2015		 м.	Київ		 №	303

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме: депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи, діяльнос-
ті із зберігання активів 
інститутів спільного інвес-
тування, ПАТ «БГ БАНК»

Відповідно	до	пункту	11	розділу	IV	Порядку	зупинення	
дії	 та	 анулювання	 ліцензії	 на	 окремі	 види	 професійної	
діяльності	 на	фондовому	ринку	 (ринку	цінних	паперів),	
затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	від	14.05.2013	№	816	та	за-
реєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	01.06.2013	
за	№	862/23394	(зі	змінами)	(далі	–	Порядок),	

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Анулювати	ліцензії	на	провадження	професійної	ді-

яльності	на	фондовому	ринку	–	депозитарної	діяльності,	
а	саме:	депозитарної	діяльності	депозитарної	установи	
серії	АЕ	№	294452	від	07.10.2014;	діяльності	із	зберіган-
ня	 активів	 інститутів	 спільного	 інвестування	 серії	 АЕ	
№	294453	від	07.10.2014,	видані	ПУБЛІЧНОМУ	АКЦІО-

НЕРНОМУ	 ТОВАРИСТВУ	 «БГ	 БАНК»	 (04112,	 м.	 Київ,	
вул.	Дегтярівська,	буд.	48;	код	за	ЄДРПОУ	20717958),	на	
підставі	підпункту	3	пункту	1	розділу	IV	Порядку	та	згідно	
з	 постановою	 Правління	 Національного	 банку	 України	
від	 26.02.2015	№	134	 «Про	 відкликання	 банківської	 лі-
цензії	 та	ліквідацію	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТО-
ВАРИСТВА	«БГ	БАНК».
2.	 Управлінню	 інформаційних	 технологій	 та	 діловод-

ства	(А.	Заїка)	протягом	5	робочих	днів	з	дати	прийняття	
цього	рішення	забезпечити	оприлюднення	цього	рішен-
ня	на	офіційному	веб-сайті	Комісії.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	протягом	5	робочих	днів	з	дати	прийнят-
тя	 цього	 рішення	 забезпечити	 опублікування	 цього	 рі-
шення	в	офіційному	виданні	Комісії.
4.	Департаменту	регулювання	депозитарної	та	клірин-

гової	діяльності	(І.	Курочкіна)	забезпечити	внесення	від-
повідних	змін	до	ліцензійного	реєстру	професійних	учас-
ників	фондового	ринку.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	О.	Панченка.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2015	 	 №	304

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних па-
перів, емітованих 
ПрАТ «Ауди торська фірма 
«Аналітик», ПрАТ «Готель 
на Революційній», ПАТ «Зо-
лотоніський машинобудів-
ний завод ім. І.І. Лепсе», 
ПАТ «Науково-виробниче 
об’єднання «Чернігівеліт-
картопля»,

Відповідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 державне	 регу-
лювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	зв’язку	з	усу-
ненням	 ПрАТ	 «Аудиторська	 фірма	 «Аналітик»	 (код	
ЄДРПОУ	 14274505),	 ПрАТ	 «Готель	 на	 Революційній»	
(код	ЄДРПОУ	33346587),	ПАТ	«Золотоніський	машино-
будівний	завод	ім.	І.І.	Лепсе»	(код	ЄДРПОУ	01374406),	
ПАТ	«Науково-виробниче	об’єднання	«Чернігівеліткар-
топля»	 (код	 ЄДРПОУ	 00497377)	 порушень	 виявлених	
Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	(далі	-	Комісія)	та	з	метою	захисту	прав	інвесто-
рів,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	 Виключити	 ПрАТ	 «Аудиторська	 фірма	 «Аналітик»	

(код	 ЄДРПОУ	 14274505)	 з	 Переліку	 товариств,	 яким	 з	
19.11.2013	року	зупинено	внесення	змін	до	системи	де-
позитарного	обліку	цінних	паперів	на	строк	до	усунення	
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порушення,	 затвердженого	 рішенням	 Комісії	 від	
19.11.2013	№	2624.
2.	 Виключити	 ПрАТ	 «Готель	 на	 Революційній»	 (код	

ЄДРПОУ	 33346587)	 з	 Переліку	 товариств,	 яким	 з	
09.12.2014	року	зупинено	внесення	змін	до	системи	де-
позитарного	обліку	цінних	паперів	на	строк	до	усунення	
порушення,	 затвердженого	 рішенням	 Комісії	 від	
09.12.2014	року	№	1684.
3.	Визнати	таким,	що	втратило	чинність,	рішення	Комі-

сії	від	26.11.2013	року	№2734	щодо	зупинення	внесення	
змін	 до	 системи	 депозитарного	 обліку	 цінних	 паперів,	
емітованих	ПАТ	«Золотоніський	машинобудівний	 завод	
ім.	І.І.	Лепсе»	(код	ЄДРПОУ	01374406).
4.	Визнати	таким,	що	втратило	чинність,	рішення	Комі-

сії	від	26.11.2013	року	№2713	щодо	зупинення	внесення	
змін	 до	 системи	 депозитарного	 обліку	 цінних	 паперів,	
емітованих	ПАТ	«Науково-виробниче	об’єднання	«Черні-
гівеліткартопля»	(код	ЄДРПОУ	00497377).
5.	Відновити	з	11.03.2015	року	внесення	змін	до	систе-

ми	 депозитарного	 обліку	 цінних	 паперів,	 емітованих	
ПрАТ	 «Аудиторська	 фірма	 «Аналітик»	 (код	 ЄДРПОУ	
14274505),	ПрАТ	«Готель	на	Революційній»	(код	ЄДРПОУ	
33346587),	 ПАТ	 «Золотоніський	 машинобудівний	 завод	
ім.	 І.І.	Лепсе»	 (код	ЄДРПОУ	01374406),	ПАТ	«Науково-
виробниче	 об’єднання	 «Чернігівеліткартопля»	 (код	
ЄДРПОУ	00497377).
6.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 забезпечити	 відправлення	 копії	 цього	 рішення	
ПрАТ	 «Аудиторська	 фірма	 «Аналітик»	 (код	 ЄДРПОУ	
14274505),	ПрАТ	«Готель	на	Революційній»	(код	ЄДРПОУ	
33346587),	 ПАТ	 «Золотоніський	 машинобудівний	 завод	
ім.	 І.І.	Лепсе»	 (код	ЄДРПОУ	01374406),	ПАТ	«Науково-
виробниче	 об’єднання	 «Чернігівеліткартопля»	 (код	
ЄДРПОУ	00497377),	Центральному	територіальному	де-
партаменту	 Комісії	 та	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	
України»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711).
7.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	
відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	на	цінні	папери,	емітовані	ПрАТ	«Аудиторська	
фірма	 «Аналітик»	 (код	 ЄДРПОУ	 14274505),	 ПрАТ	 «Го-
тель	на	Революційній»	(код	ЄДРПОУ	33346587),	ПАТ	«Зо-
лотоніський	 машинобудівний	 завод	 ім.	 І.І.	 Лепсе»	 (код	
ЄДРПОУ	 01374406),	 ПАТ	 «Науково-виробниче	
об’єднання	 «Чернігівеліткартопля»	 (код	 ЄДРПОУ	
00497377)	у	депозитарній	системі	України,	дане	рішення	
Комісії.
8.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 повідомити	 про	 прийняте	 рішення	 Асоціацію	
«Українські	фондові	торговці»	(код	за	ЄДРПОУ	33338204),	
Українську	 Асоціацію	 Інвестиційного	 Бізнесу	 (код	 за	
ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціацію	реєстраторів	
і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704).
9.	 Асоціації	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестиційного	
Бізнесу	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійній	асоціа-
ції	реєстраторів	і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704)	
довести	до	відома	членів	відповідних	асоціацій	інформа-
цію	про	дане	рішення	Комісії.
10.	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	(код	за	

ЄДРПОУ	30370711)	у	триденний	термін	з	моменту	отри-

мання	ним	копії	цього	рішення	повідомити	Комісію	про	
його	виконання.	
11.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
12.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2015		 	 №	305

Щодо відновлення вне-
сення змін до системи  
депозитарного обліку  
цінних паперів, емітованих 
ПрАТ «Козельщинська 
«Сільгоспхімія» 

Відповідно	до	Закону	України	«Про	державне	регулю-
вання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	зв’язку	з	усунен-
ням	ПрАТ	«Козельщинська	«Сільгоспхімія»	(код	ЄДРПОУ	
-	05487053)	порушень,	які	були	підставою	для	винесення	
рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	 (далі	 -	Комісія)	щодо	усунення	порушень	та	
зупинення	внесення	змін	до	системи	депозитарного	об-
ліку	цінних	паперів	від	14.11.2014	року	№	1527,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	 Виключити	 ПрАТ	 «Козельщинська	 «Сільгоспхімія»	

(код	ЄДРПОУ	-	05487053)	з	Переліку	товариств,	яким	з	
14.11.2014	року	зупинено	внесення	змін	до	системи	де-
позитарного	обліку	цінних	паперів	на	строк	до	усунення	
порушення,	 затвердженого	 рішенням	 Комісії	 від	
14.11.2014	року	№	1527,	як	таке,	що	усунуло	порушення.
2.	Відновити	з	11.03.2015	року	внесення	змін	до	систе-

ми	депозитарного	обліку	цінних	паперів	ПрАТ	«Козель-
щинська	«Сільгоспхімія»	(код	ЄДРПОУ	-	05487053).
3.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 забезпечити	 відправлення	 копії	 цього	 рішення	
ПрАТ	 «Козельщинська	 «Сільгоспхімія»	 (код	 ЄДРПОУ	 -	
05487053),	Східному	територіальному	управлінню	Комі-
сії	 та	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	 (код	за	
ЄДРПОУ	30370711).
4.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	
відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	на	цінні	папери,	емітовані	ПрАТ	«Козельщин-
ська	«Сільгоспхімія»	(код	ЄДРПОУ	-	05487053)	у	депози-
тарній	системі	України,	дане	рішення	Комісії.
5.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 повідомити	 про	 прийняте	 рішення	 Асоціацію	
«Українські	фондові	торговці»	(код	за	ЄДРПОУ	33338204),	
Українську	 Асоціацію	 Інвестиційного	 Бізнесу	 (код	 за	
ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціацію	реєстраторів	
і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704).
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6.	 Асоціації	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (код	 за	
ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестиційного	
Бізнесу	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійній	асоціа-
ції	реєстраторів	і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704)	
довести	до	відома	членів	відповідних	асоціацій	інформа-
цію	про	дане	рішення	Комісії.
7.	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	 України»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	30370711)	у	триденний	термін	з	моменту	отри-
мання	ним	копії	цього	рішення	повідомити	Комісію	про	
його	виконання.	
8.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
9.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	Ю.	Буца.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2015		 	 №	306

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно	до	пункту	30	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	
зв’язку	 із	 виявленням	 Національною	 комісією	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	(далі	–	Комісія)	порушення	
емітентами	 цінних	 паперів	 (далі	 –	 Товариства)	 вимог	
пункту	5	розділу	ХVІІ	«Прикінцеві	та	перехідні	положен-
ня»	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	в	час-
тині	неприведення	статуту	та	внутрішніх	положень	у	від-
повідність	 до	 норм	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	
товариства»,	з	метою	захисту	інтересів	інвесторів	у	цінні	
папери,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1.	Зупинити	з	11.03.2015	внесення	змін	до	системи	де-

позитарного	обліку	щодо	цінних	паперів	Товариств	 (пе-
релік	додається)	на	строк	до	усунення	порушення.
2.	Заборонити	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	та	депозитарним	устано-
вам,	що	здійснюють	облік	прав	власності	на	цінні	папери	
емітентів	 у	 депозитарній	 системі	 України,	 здійснювати	
облікові	операції	щодо	внесення	змін	до	системи	депози-
тарного	обліку	щодо	цінних	паперів	Товариств	 (перелік	
додається).
3.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	
відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	на	цінні	папери	емітентів	у	депозитарній	систе-
мі	України,	дане	рішення	Комісії.
4.	 Асоціації	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестиційного	
Бізнесу	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійній	асоціа-

ції	реєстраторів	і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704)	
довести	до	відома	членів	відповідних	асоціацій	інформа-
цію	про	дане	рішення	Комісії.
5.	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	 України»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	30370711)	у	триденний	термін	з	моменту	отри-
мання	ним	копії	цього	рішення	повідомити	Комісію	про	
його	виконання.	
6.	Зобов’язати	Товариства	(перелік	додається)	протя-

гом	п’яти	робочих	днів	 з	моменту	усунення	порушення	
повідомити	 Західне	 територіальне	 управління	 Комісії	 з	
доданням	копій	відповідних	документів.
7.	 Західному	 територіальному	 управлінню	 Комісії	 за	

результатом	 аналізу	 отриманих	 документів	 надати	 до	
департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Мисюра)	
інформацію	про	усунення	порушення	Товариствами	(пе-
релік	додається)	з	доданням	копій	відповідних	докумен-
тів.
8.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	забезпечити	відправлення	копії	цього	рішення	То-
вариствам	 (перелік	додається),	Західному	територіаль-
ному	 управлінню	 Комісії	 та	 ПАТ	 «Національний	
депозитарій	України»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711).
9.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 повідомити	 про	 прийняте	 рішення	 Асоціацію	
«Українські	фондові	торговці»	(код	за	ЄДРПОУ	33338204),	
Українську	 Асоціацію	 Інвестиційного	 Бізнесу	 (код	 за	
ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціацію	реєстраторів	
і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704).
10.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
11.	Контроль	 за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	Західне	територіальне	управління	Комісії.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку
«11»	березня	2015	року	
№	306

Перелік	Товариств,	яким	з	11.03.2015	зупинено	
внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	щодо	

цінних	паперів	на	строк	до	усунення	порушення
№ 
з/п

Ідентифі-
каційний 

код 
юридич-
ної особи

 Найменування товариства

1 00128504 ВАТ	«По	пуску,	налагодженню,	удоско-
наленню	технології	та	експлуатації	
електростанцій	і	мереж	«Львіворгрес»

2 00152388 ВАТ	«Нафтопереробний	комплекс	
«Галичина»

3 00153362 ВАТ	«Дрогобицький	машинобудівний	
завод»

4 00158907 ВАТ	«Проектно-виробниче	підприєм-
ство	«Енергія»

5 00204441 ВАТ	«Дрогобицька	фарба»
6 00234844 ВАТ	«Український	інститут	автобусо-

тролейбусобудування»
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7 00243010 ВАТ	«Ходорівполіграфмаш»
8 00376633 ВАТ	«Бориславський	завод	продо-

вольчих	товарів»
9 01272172 ВАТ	«Управління	механізації	№1»

10 01273906 ЗАТ	«Проектно-будівельне	об`єднання	
«Львівміськбуд»

11 01886789 ВАТ	«Львівська	товарно-сировинна	
фірма	«Львівресурси»

12 02971009 ВАТ	«Завод	«Веста»
 13 03327227 ВАТ	«Сколівське	кар`єроуправління»
	14 04637875 ВАТ	«Прикарпатське	монтажно-

налагоджувальне	управління»
 15 05394110 ВАТ	«Львівський	завод	комунального	

устаткування»
 16 05468021 ВАТ	«Бориславська	швейна	фабрика	

«Спецодяг»
17 05796446 ВАТ	«Галлак»
18 14308397 ВАТ	«Львівський	завод	телеграфної	

апаратури»
19 19327755 ЗАТ	«Світанок»
20 19331018 ЗАТ	«Ремонтно-будівельне	управління	

«Галич»
21 20832044 ЗАТ	«Народні	реєстри»
22 01552664 ЗАТ	«Укргосптовари»
23 05383796 ВАТ	«Срібниця»
24 05461102 ВАТ	«Ківерцівське	АТП-10765»
25 05482305 ВАТ	«Луцьке	автотранспортне	підпри-

ємство	10727»
26 05487811 ВАТ	«Старовижівська	«Родючість»
27 32035233 ВАТ	«Спортивний	клуб	«ФК	Волинь»
28 00309140 ЗАТ	«Ужгородська	швейна	фабрика»
29 00310663 ВАТ	«Хутро»
30 01292757 ВАТ	«Великобіганське»
31 01353947 ВАТ	«Іршавська	МПМК»
32 01884123 ВАТ	«Закарпатоблтара»
33 03113934 ВАТ	«Закарпатавтотранс»
34 31826290 ЗАТ	«Закарпатінвест»
35 05471856 ВАТ	«Берестовецький	спецкар`єр»
36 05529320 ВАТ	«Демидівський	консервний	

завод»
37 13989076 ЗАТ	«Поліссярембуд»
38 14310247 ВАТ	«Завод	«Ситал»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2015		 	 №	307

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно	до	пункту	30	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	
зв’язку	 із	 виявленням	 Національною	 комісією	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	(далі	–	Комісія)	порушення	
емітентами	 цінних	 паперів	 (далі	 –	 Товариства)	 вимог	
пункту	5	розділу	ХVІІ	«Прикінцеві	та	перехідні	положен-

ня»	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	в	час-
тині	неприведення	статуту	та	внутрішніх	положень	у	від-
повідність	 до	 норм	 Закону	 України	 «Про	 акціонерні	
товариства»,	 а	 також	 вимог	 ч.	 2	 ст.	 20	 Закону	 України	
«Про	акціонерні	товариства»	та	ч.	3	ст.	6	Закону	України	
«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»	в	частині	забезпе-
чення	існування	акцій	виключно	в	бездокументарній	фор-
мі,	з	метою	захисту	інтересів	інвесторів	у	цінні	папери,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1.	Зупинити	з	11.03.2015	внесення	змін	до	системи	де-

позитарного	обліку	щодо	цінних	паперів	Товариств	 (пе-
релік	додається)	на	строк	до	усунення	порушення.
2.	Заборонити	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	

(код	 за	 ЄДРПОУ	 30370711)	 та	 депозитарним	 установам,	
що	здійснюють	облік	прав	власності	на	цінні	папери	емітен-
тів	 у	 депозитарній	 системі	 України,	 здійснювати	 облікові	
операції	щодо	внесення	змін	до	системи	депозитарного	об-
ліку	щодо	цінних	паперів	Товариств	(перелік	додається).
3.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	
відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	на	цінні	папери	емітентів	у	депозитарній	систе-
мі	України,	дане	рішення	Комісії.
4.	 Асоціації	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестиційного	
Бізнесу	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійній	асоціа-
ції	реєстраторів	і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704)	
довести	до	відома	членів	відповідних	асоціацій	інформа-
цію	про	дане	рішення	Комісії.
5.	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	 України»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	30370711)	у	триденний	термін	з	моменту	отри-
мання	ним	копії	цього	рішення	повідомити	Комісію	про	
його	виконання.	
6.	Зобов’язати	Товариства	(перелік	додається)	протя-

гом	п’яти	робочих	днів	 з	моменту	усунення	порушення	
повідомити	 Західне	 територіальне	 управління	 Комісії	 з	
доданням	копій	відповідних	документів.
7.	 Західному	 територіальному	 управлінню	 Комісії	 за	

результатом	аналізу	отриманих	документів	надати	до	де-
партаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Мисюра)	ін-
формацію	про	усунення	порушення	Товариствами	(пере-
лік	додається)	з	доданням	копій	відповідних	документів.
8.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	забезпечити	відправлення	копії	цього	рішення	То-
вариствам	 (перелік	додається),	Західному	територіаль-
ному	 управлінню	 Комісії	 та	 ПАТ	 «Національний	
депозитарій	України»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711).
9.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 повідомити	 про	 прийняте	 рішення	 Асоціацію	
«Українські	фондові	торговці»	(код	за	ЄДРПОУ	33338204),	
Українську	 Асоціацію	 Інвестиційного	 Бізнесу	 (код	 за	
ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціацію	реєстраторів	
і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704).
10.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
11.	Контроль	 за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	Західне	територіальне	управління	Комісії.
Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку
«11»	березня	2015	року	
№	307

Перелік	Товариств,	яким	з	11.03.2015	зупинено	
внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	щодо	

цінних	паперів	на	строк	до	усунення	порушення
№ 
з/п

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи

 Найменування товариства

1 00218319 ВАТ	«Прикарпатпромарматура»
2 00292735 ВАТ	«По	виробництву	покрівельних,	

ізоляційних	та	майолікових	виробів	
«Львівпокізол»

3 00382585 ВАТ	«Радехівський	пивзавод»
4 00905480 ЗАТ	«Жовківський	«Агротехсервіс»
5 00911859 ВАТ	«Сокальагроспецмонтаж»
6 00912853 ВАТ	«Львівське	пуско-

налагоджувальне	управління	
«Агроспецмонтаж»

7 01272261 ВАТ	«Прикарпатбуд»
8 01349555 ВАТ	«Мурованський	завод	будівель-

них	конструкцій»
9 01353232 ВАТ	«Добробуд»
10 03331252 ЗАТ	«Ремонтно-будівельна	компа-

нія	«Гарант-1»
11 05468245 ВАТ	«Бориславська	взуттєва	

фабрика»
12 05481562 ВАТ	«Львівський	мехсклозавод»
 13 22379678 ЗАТ	«Акціонерна	компанія	«Альфа»
	14 22397765 ЗАТ	«Концерн	«Богдан»
 15 23956209 ВАТ	«Бродинафтопродукт»
 16 23958556 ЗАТ	«Крут-Компак»
17 23961630 ЗАТ	«СП	Українсько-польське	

підприємство	«Укр-ПРОГРА»
18 00951735 ВАТ	«Голобський	комбінат	хлібопро-

дуктів»
19 01036709 ВАТ	«Устилузька	ПМК-200»
20 05797977 ВАТ	«Луцьке	АТП	10754»
21 05487679 ВАТ	«Волиньагрохім»
22 05514732 ВАТ	«Будівельне	управління	«Арта-

нія»
23 05797977 ВАТ	«Оснастка»
24 13345692 ВАТ	«Корпорація	Аверс»
25 23252141 ЗАТ	«Оснастка-Інструмент»
26 00426383 ВАТ	«Іршавське	АТП	12143»
27 03741961 ВАТ	«Свалявське	ремонтно-

транспортне	підприємство»
28 05769225 ВАТ	«Укр-деревбудинок	РПС»
29 20430108 ВАТ	«Мукачівський	Агропромтранс»
30 00235884 ВАТ	«Рівненський	завод	тракторних	

агрегатів»
31 01235691 ВАТ	«Рокитнесільсервіс»
32 01353686 ЗАТ	«№8	«Рівнеагроспецмонтаж»
33 01979248 ВАТ	«Володимирецька	центральна	

районна	аптека	№10»
34 03120805 ВАТ	«Рівненське	обласне	ремонтно-

будівельне	управління	15698»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2015		 м.	Київ		 №	310

Щодо усунення порушень 
законодавства на ринку 
цінних паперів та зупинен-
ня внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку 
цінних паперів

Відповідно	до	Закону	України	«Про	державне	регулю-
вання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	керуючись	статтею	
108	Цивільного	кодексу	України,	на	підставі	листів	Цен-
трального	 територіального	 департаменту	 Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	(далі		–	Комі-
сія),	у	зв’язку	з	виявленням	в	діях	товариств,	які	є	право-
наступниками	акціонерних	товариств	(далі	–	Товариства),	
порушення	вимог	пункту	3	розділу	ІІІ	Порядку	скасування	
реєстрації	випусків	акцій,	затвердженого	рішенням	Наці-
ональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	
23.04.2013	№	737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юсти-
ції	України	28.05.2013	за	№	822/23354	(із	змінами)	(пунк-
ту	3.1	глави	3	розділу	ІІІ	Порядку	скасування	реєстрації	
випусків	 акцій	 та	 анулювання	 свідоцтв	 про	 реєстрацію	
випуску	акцій,	затвердженого	рішенням	Державної	комісії	
з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 30.12.1998	
№	 222,	 зареєстрованого	 в	Міністерстві	 юстиції	 України	
24.03.1999	за	№	180/3473	(далі	–	Порядок),	з	метою	за-
хисту	інтересів	держави	та	інвесторів	у	цінні	папери,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Зобов’язати	Товариства	відповідно	до	додатку	1	до	

цього	рішення	у	 строк	до	11	червня	2015	року	 усунути	
порушення	вимог	пункту	3	розділу	ІІІ	Порядку	скасуван-
ня	 реєстрації	 випусків	 акцій,	 затвердженого	 рішенням	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
від	 23.04.2013	 №	 737,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	
юстиції	 України	 28.05.2013	 за	№	822/23354(із	 змінами)	
(пункту	3.1	глави	3	розділу	ІІІ	Порядку),	а	саме:	подати	
до	Комісії	документи	для	скасування	реєстрації	випуску	
акцій	та	протягом	одного	робочого	дня	після	отримання	
розпорядження	уповноваженої	особи	Комісії	про	скасу-
вання	реєстрації	випуску	акцій	та	анулювання	свідоцтва	
про	реєстрацію	випуску	акцій	письмово	повідомити	Комі-
сію	про	усунення	порушення.
2.	Зупинити	з	11.03.2015	внесення	змін	до	системи	де-

позитарного	обліку	щодо	цінних	паперів	акціонерних	то-
вариств	 відповідно	 до	 додатку	 2	 до	 цього	 рішення	 на	
строк	до	усунення	порушення.
3.	Заборонити	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	та	депозитарним	устано-
вам,	що	здійснюють	облік	прав	власності	на	цінні	папери	
емітентів	 у	 депозитарній	 системі	 України,	 здійснювати	
облікові	операції	щодо	внесення	змін	до	системи	депози-
тарного	 обліку	 щодо	 цінних	 паперів	 акціонерних	 това-
риств	відповідно	до	додатку	2	до	цього	рішення.
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4.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-
ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	
відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	на	цінні	папери	емітентів	у	депозитарній	систе-
мі	України,	дане	рішення	Комісії.
5.	Асоціації	«Українські	фондові	торговці»	(АУФТ)	(код	

за	ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестицій-
ного	Бізнесу	(УАІБ)	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Профе-
сійній	асоціації	реєстраторів	 і	депозитаріїв	 (ПАРД)	 (код	
за	ЄДРПОУ	24382704)	довести	до	відома	членів	відпо-
відних	асоціацій	інформацію	про	дане	рішення	Комісії.
6.	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	 України»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	 30370711)	 та	 депозитарним	 установам,	 що	
здійснюють	облік	прав	власності	на	цінні	папери	емітен-
тів	у	депозитарній	системі	України,	у	триденний	термін	з	
моменту	отримання	ними	копії	цього	рішення	повідомити	
Комісію	про	його	виконання.	
7.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	(А.	Папаіка)	забезпечити	відправлення	

у	встановленому	порядку	копії	цього	рішення	Товариствам	
(додаток	1	до	рішення),	Асоціації	«Українські	фондові	тор-
говці»	 (АУФТ)	 (код	 за	 ЄДРПОУ	 33338204),	 Українській	
Асоціацію	Інвестиційного	Бізнесу	(УАІБ)	(код	за	ЄДРПОУ	
23152037),	Професійну	асоціації	реєстраторів	і	депозита-
ріїв	(ПАРД)	(код	за	ЄДРПОУ	24382704),	ПАТ	«Національ-
ний	депозитарій	України»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	та	
Центральному	територіальному	департаменту	Комісії.
8.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	(А.	Папаіка),	повідомити	ПАТ	«Націо-
нальний	депозитарій	України»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	
про	прийняте	рішення	у	день	прийняття	цього	рішення.
9.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
10.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	Центральний	територіальний	департамент	Комісії.
11.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дати	його	прийняття.
Голова Комісії  Т. Хромаєв 

Додаток	1	до	Рішення	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку
«11»	березня	2015	року	№	310

Перелік Товариств, в діях яких виявлено порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 
(пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв 

про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473).

№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва Товариства Назва акціонерного товариства 
правонаступником якого є Товариство

1 21729774 ПП	«РЕМОНТНИК» ВАТ	Ситковецьке	підприємство	«Агромаш»
2 03567291 ТОВ	«ІЛЛІНЦІАГРОМАШ» ВАТ	Іллінецьке	районне	підприємство	«Агромаш»
3 05434980 ТОВ	«ЕСКО» ВАТ	«Вінницька	науково-виробнича	комерційна	

фірма	«ЕСКО»
4 22821281 ПП	«ЕНЕРГОСЕРВІСКОМПЛЕКТ» АТЗТ	«ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
5 04808667 КОЛЕКТИВНЕ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ	

ПІДПРИЄМСТВО	«МАЛИНСЬКЕ	ПОЛІССЯ»
СВАТ	«ПОЛІССЯ»

6 05396072 КОЛЕКТИВНЕ	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	«БАРВІНКІВСЬКЕ»

СВАТ	«БАРВІНКІВСЬКЕ»

7 19357800 ПРИВАТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«УКРАЇНСЬКА	
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА	КОМПАНІЯ»

АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	ЗАКРИТОГО	ВИДУ	
«УКРАЇНСЬКА	ПАЛИВНО	-	ЕНЕРГЕТИЧНА	
КОМПАНІЯ»

8 00307299 ТДВ	«ТФ	«КИЯНКА» ЗАТ	«ТРИКОТАЖНА	ФАБРИКА	«КИЯНКА»
9 03450301 ТДВ	«КИЇВСЬКЕ	ШБУ	№27» ВАТ	«КИЇВСЬКЕ	ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ	

УПРАВЛІННЯ	№27»
10 25637170 ПВНЗ	«КОЛЕДЖ»БАКАЛЯР» ЗАТ	«КОЛЕДЖ	«БАКАЛЯР»
11 23519271 ПП	«Іг-р-ок» ЗАТ	«ІГ-Р-ОК»
12 19037477 ТОВ	«СЕРПАНОК-40» ЗАТ	«Серпанок-40»
13 24935014 ТОВ	«МОНТАЖСПЕЦБУДСЕРВІС» ЗАТ	«Міжнародний	ТВ	Центр	«СКІП»
14 24930270 ТОВ	«КООРДИНАТА	-	М.А.» ЗАТ	«КООРДИНАТА-М.А.»
15 30403469 ТОВ	«БІП-КОНСАЛТ» ВАТ	«БІП-КОНСАЛТ»
16 30181494 ТОВ	«АВІАРЕМОНТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	

«УРАРП»
ЗАТ	«УРАРП»

17 00686256 ТОВ	«Баришівський	«Ветсанультизавод» ВАТ	«Баришівський	«Ветсанультизавод»
18 30023802 ТОВ	«К	І	К	О» ЗАТ	«К	і	К»
19 24596049 ТОВ	«ІНСТИТУТ	ПЕРСПЕКТИВНОГО	

ПРОЕКТУВАННЯ	ТА	ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНИХ	ДОСЛІДЖЕНЬ»

АТЗТ	«ІПП	ТА	ТЕД»

20 24737633 ТОВ	«МЕДІА	ІНВЕСТ.» СП	ЗАТ	«Медіа	інвест»	
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Додаток	2	до	Рішення	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку
«11»	березня	2015	року	№	310

Перелік акціонерних товариств, яким з 11.03.2015 
зупинено внесення змін до систем реєстрів 

власників іменних цінних паперів та до систем 
депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк 

до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва акціонерного товариства 

1 21729774 ВАТ	Ситковецьке	підприємство	«Агро-
маш»

2 03567291 ВАТ	Іллінецьке	районне	підприємство	
«Агромаш»

3 05434980 ВАТ	«Вінницька	науково-виробнича	
комерційна	фірма	«ЕСКО»

4 22821281 АТЗТ	«ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
5 04808667 СВАТ	«ПОЛІССЯ»
6 05396072 СВАТ	«БАРВІНКІВСЬКЕ»
7 19357800 АТЗВ	«УКРАЇНСЬКА	ПАЛИВНО	-	ЕНЕР-

ГЕТИЧНА	КОМПАНІЯ»
8 00307299 ЗАТ	«ТРИКОТАЖНА	ФАБРИКА	«КИЯН-

КА»
9 03450301 ВАТ	«КИЇВСЬКЕ	ШЛЯХОВО-

БУДІВЕЛЬНЕ	УПРАВЛІННЯ	№27»
10 25637170 ЗАТ	«КОЛЕДЖ	«БАКАЛЯР»
11 23519271 ЗАТ	«ІГ-Р-ОК»
12 19037477 ЗАТ	«Серпанок-40»
13 24935014 ЗАТ	«Міжнародний	ТВ	Центр	«СКІП»
14 24930270 ЗАТ	«КООРДИНАТА-М.А.»
15 30403469 ВАТ	«БІП-КОНСАЛТ»
16 30181494 ЗАТ	«УРАРП»
17 00686256 ВАТ	«Баришівський	«Ветсанультиза-

вод»
18 30023802 ЗАТ	«К	і	К»
19 24596049 АТЗТ	«ІПП	ТА	ТЕД»
20 24737633 СП	ЗАТ	«Медіа	інвест»	

21 14305619 ПРАТ	«ВЕРБЕНА»
22 31404924 ЗАТ	«СПЕЦТРАНС»
23 24591135 ЗАТ	«АРТ	І	МРІЯ»
24 25279500 ЗАТ	«УКРСПЕЦПОСТАЧЗБУТ»
25 33398499 ЗАТ	«ІНДЕКС	МОДА»
26 36059436 ВАТ	«ЛЕО	ОЙЛ»
27 00310114 ЗАТ	ВШВО	«ДІСІ-НІЖИНКА»
28 31240597 ЗАТ	«УМГ	«ВЕНЕТО»
29 31567127 ЗАТ	«УКРГАЗПРОМБУД»
30 32530852 ЗАТ	«НВП	«ЕДЕЛЬВЕЙС»
31 33599688 ЗАТ	«УЛЬТРАПОЛІМЕРЗ»
32 24095956 ЗАТ	«ПОЛІССЯ»
33 24376313 ЗАТ	«ОРГПРОМСИСТЕМИ»
34 21582807 АТ	«Київськи	комісійна	площадка	

вантажних	автомобілів»
35 23528353 АТЗТ»ТЕХНОСЕРВІС»
36 32577707 ЗАТ	«ЕДВАНСМ»	
37 23700533 ЗАТ	«УКРТЕЛЕБУД»
38 23721759 АТ	«МЕХАНІКА»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.03.2015		 	 №	314

Щодо відновлення вне-
сення змін до системи  
депозитарного обліку цін-
них паперів, емітованих 
ПрАТ «Вищий навчальний 
заклад Київський славіс-
тичний університет» 

Відповідно	до	Закону	України	«Про	державне	регулю-
вання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	зв’язку	з	усунен-
ням	ПрАТ	«Вищий	навчальний	заклад	Київський	славіс-
тичний	університет»	(код	ЄДРПОУ	-	24376833)	порушень,	

21 14305619 ТОВ	«ВИРОБНИЧО-СЕРВІСНЕ	
ПІДПРИЄМСТВО	«ВЕРБЕНА»

ПРАТ	«ВЕРБЕНА»

22 31404924 ТОВ»СПЄЦТРАНС» ЗАТ	«СПЕЦТРАНС»
23 24591135 ТОВ	«АРТ	І	МРІЯ» ЗАТ	«АРТ	І	МРІЯ»
24 25279500 ТОВ	«УКРСПЕЦПОСТАЧЗБУТ» ЗАТ	«УКРСПЕЦПОСТАЧЗБУТ»
25 33398499 ТОВ	«ІНДЕКС	МОДА» ЗАТ	«ІНДЕКС	МОДА»
26 36059436 ТОВ	«ЛЕО	ОЙЛ» ВАТ	«ЛЕО	ОЙЛ»
27 00310114 ТОВ	ВШВО	«ДІСІ-НІЖИНКА» ЗАТ	ВШВО	«ДІСІ-НІЖИНКА»
28 31240597 ТОВ	«УКРАЇНСЬКА	МЕБЛЕВА	ГРУПА	

«ВЕНЕТО»
ЗАТ	«УМГ	«ВЕНЕТО»

29 31567127 ТОВ	«УКРГАЗПРОМБУД» ЗАТ	«УКРГАЗПРОМБУД»
30 32530852 ТОВ	«НВП	«ЕДЕЛЬВЕЙС» ЗАТ	«НВП	«ЕДЕЛЬВЕЙС»
31 33599688 ТОВ	«УЛЬТРАПОЛІМЕРЗ» ЗАТ	«УЛЬТРАПОЛІМЕРЗ»
32 24095956 ТОВ	«ПОЛІССЯ	АВІА» ЗАТ	«ПОЛІССЯ»
33 24376313 ТОВ	«ОРГПРОМСИСТЕМИ» ЗАТ	«ОРГПРОМСИСТЕМИ»
34 21582807 ТОВ	«КИЇВСЬКА	КОМІСІЙНА	ПЛОЩАДКА	

ВАНТАЖНИХ	АВТОМОБІЛІВ»
АТ	«КИЇВСЬКА	КОМІСІЙНА	ПЛОЩАДКА	
ВАНТАЖНИХ	АВТОМОБІЛІВ»

35 23528353 ТОВ	«ТЕХНОСЕРВІС	95» АТЗТ»ТЕХНОСЕРВІС»
36 32577707 ТОВ	«ЕДВАНСМ» ЗАТ	«ЕДВАНСМ»	
37 23700533 ТОВ	«ТРЕСТ	УКРТЕЛЕБУД» ЗАТ	«УКРТЕЛЕБУД»
38 23721759 ТОВ	«АТ	МЕХАНІКА» АТ	«МЕХАНІКА»
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які	були	підставою	для	винесення	рішення	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	(далі	-	Комі-
сія)	 щодо	 усунення	 порушень	 та	 зупинення	 внесення	
змін	до	системи	депозитарного	обліку	цінних	паперів	від	
19.11.2013	року	№	2625,

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Виключити	ПрАТ	«Вищий	навчальний	заклад	Київ-

ський	 славістичний	 університет»	 (код	 ЄДРПОУ	 -	
24376833)	з	Переліку	товариств,	яким	з	19.11.2013	року	
зупинено	внесення	змін	до	системи	депозитарного	облі-
ку	цінних	паперів	на	строк	до	усунення	порушення,	за-
твердженого	 рішенням	 Комісії	 від	 19.11.2013	 року	
№	2625,	як	таке,	що	усунуло	порушення.
2.	Відновити	з	11.03.2015	року	внесення	змін	до	систе-

ми	 депозитарного	 обліку	 цінних	 паперів	 ПрАТ	 «Вищий	
навчальний	заклад	Київський	славістичний	університет»	
(код	ЄДРПОУ	-	24376833).
3.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Мисю-

ра)	 забезпечити	 відправлення	 копії	 цього	 рішення	
ПрАТ	«Вищий	навчальний	заклад	Київський	славістичний	
університет»	(код	ЄДРПОУ	-	24376833),	Центральному	те-
риторіальному	департаменту	Комісії	та	ПАТ	«Національ-
ний	депозитарій	України»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711).
4.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	(код	за	ЄДРПОУ	30370711)	невідкладно	довести	до	

відома	депозитарних	установ,	що	здійснюють	облік	прав	
власності	 на	 цінні	 папери,	 емітовані	 ПрАТ	 «Вищий	 на-
вчальний	 заклад	 Київський	 славістичний	 університет»	
(код	ЄДРПОУ	-	24376833)	у	депозитарній	системі	Украї-
ни,	дане	рішення	Комісії.
5.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	(О.	Ми-

сюра)	 повідомити	 про	 прийняте	 рішення	 Асоціацію	
«Українські	фондові	торговці»	(код	за	ЄДРПОУ	33338204),	
Українську	 Асоціацію	 Інвестиційного	 Бізнесу	 (код	 за	
ЄДРПОУ	23152037),	Професійну	асоціацію	реєстраторів	
і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704).
6.	 Асоціації	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	33338204),	Українській	Асоціації	Інвестиційного	
Бізнесу	(код	за	ЄДРПОУ	23152037),	Професійній	асоціа-
ції	реєстраторів	і	депозитаріїв	(код	за	ЄДРПОУ	24382704)	
довести	до	відома	членів	відповідних	асоціацій	інформа-
цію	про	дане	рішення	Комісії.
7.	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	 України»	 (код	 за	

ЄДРПОУ	30370711)	у	триденний	термін	з	моменту	отри-
мання	ним	копії	цього	рішення	повідомити	Комісію	про	
його	виконання.	
8.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(О.	Збаражська)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Комісії.
9.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ТА НОВИНИ НКЦПФР
НКЦПФР зупинила,  

скасувала, відновила обіг цінних паперів
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Наці-

ональної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
директора	департаменту	корпоративного	управління	та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	від	
24.10.2013р.	№	2484,	пункту	3	Розділу	І	Порядку	скасу-
вання	 реєстрації	 випусків	 акцій,	 затвердженого	 рішен-
ням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	зареєстрованого	в	Мі-
ністерстві	юстиції	України	28.05.2013р.	за	№	822/23354,	
та	відповідно	до	документів,	наданих	Публічним акціо-
нерним товариством акціонерним банком «Пор то- 
Фран ко»,	65026,	м.	Одеса,	вул.	Пушкінська,	10,	код	за	
ЄДРПОУ:	13881479,	на	зупинення	обігу	акцій	у	зв’язку	з	
ліквідацією	акціонерного	товариства,	зупинено	обіг	про-
стих	іменних	акцій	Публічного	акціонерного	товариства	
акціонерного	 банку	 «Порто-Франко»	 (ЄДРПОУ:	
13881479)	—	 розпорядження № 15-КФ-З від 12 бе-
резня 2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	від	
24.10.2013р.	№	2484,	пункту	3	Розділу	І	Порядку	скасу-
вання	реєстрації	випусків	акцій,	затвердженого	рішенням	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
від	23.04.2013	року	№737,	зареєстрованого	в	Міністер-

стві	юстиції	України	28.05.2013р.	за	№	822/23354,	та	від-
повідно	 до	 документів,	 наданих	Публічним акціонер-
ним товариством акціонерним банком 
«Порто-Франко»,	65026,	м.	Одеса,	вул.	Пушкінська,	10,	
код	 за	 ЄДРПОУ:	 13881479,	 на	 зупинення	 обігу	 акцій	 у	
зв’язку	з	ліквідацією	акціонерного	товариства,	зупинено	
обіг	привілейованих	іменних	акцій	Публічного	акціонер-
ного	 товариства	 акціонерного	 банку	 «Порто-Франко»	
(ЄДРПОУ:	13881479)	—	розпорядження № 16-КФ-З від 
12 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	від	
24.10.2013	№	2484,	п.	4	 глави	1	розділу	 ІV	Положення	
про	порядок	здійснення	емісії	облігацій	підприємств,	об-
лігацій	міжнародних	фінансових	 організацій	 та	 їх	 обігу,	
затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 27	 грудня	 2013	 року	
№		2998,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
28	січня	2014	року	за	№	171/24948	(зі	змінами),	та	відпо-
відно	 до	 документів,	 отриманих	 від	 ПрАТ	 «Науково-
виробниче	об’єднання	«Созидатель»,	49000,	м.	Дніпро-
петровськ,	вул.	Сєрова,	4,	код	за	ЄДРПОУ	13416334,	на	
скасування	реєстрації	випуску	облігацій	серії	А	у	зв’язку	
з	 погашенням	 облігацій,	 скасовано	 реєстрацію	 випуску	
облігацій	серії	А	ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання 
«Созидатель».	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	облі-
гацій	 ПрАТ	 «Науково-виробниче	 об’єднання	 «Созида-
тель»	від	13.02.2008	№	122/2/08,	видане	22.08.2011	Дер-
жавною	 комісією	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку,	
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анульовано	—	розпорядження № 35-КФ-С-О від 12 бе-
резня 2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	від	
24.10.2013	№2484	та	на	підставі	п.	8	розділу	І	Порядку	
скасування	реєстрації	випусків	акцій,	затвердженого	рі-
шенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	зареєстрованого	в	
Міністерстві	 юстиції	 України	 28.05.2013	 року	 за	
№		822/23354	(зі	змінами	та	доповненнями),	відповідно	
до	повідомлення	державного	реєстратора	щодо	прове-
дення	 спрощеної	 процедури	державної	 реєстрації	 при-
пинення	 юридичної	 особи	 ЗАТ	 «Бескид-Парк»,	 код	 за	
ЄДРПОУ:	 33704277,	 82663,	 Львівська	 область,	 Сколів-
ський	р-н,	с.	Волосянка,	вул.	Шевченка,	1,	шляхом	її	лік-
відації,	скасовано	реєстрацію	випуску	акцій	ЗАТ «Бескид-
Парк».	 Свідоцтво	 про	 реєстрацію	 випуску	 акцій	
ЗАТ	«Бескид-Парк»	від	11.11.2005	року	№	34/13/1/05,	ви-
дане	Львівським	територіальним	управлінням	Державної	
комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку,	 анульова-
но	 —	 розпорядження № 18-КФ-С-А від 12 березня 
2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Національ-
ної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
24.10.2013р.	№	2484,	 на	 підставі	 підпункту	 2)	 пункту	 4	
глави	 1	 розділу	 ІV	Положення	 про	 порядок	 здійснення	
емісії	 облігацій	 підприємств,	 облігацій	 міжнародних	фі-
нансових	організацій	та	їх	обігу,	затвердженого	рішенням	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
від	27.12.2013р.	№	2998,	зареєстрованого	в	Міністерстві	
юстиції	України	28.01.2014р.	за	№	171/24948,	та	відпо-
відно	до	документів,	отриманих	від	Товариства	з	обме-
женою	 відповідальністю	 «ФІНАНСОВА	 КОМПАНІЯ	
«ЦЕНТР	 ФІНАНСОВИХ	 РІШЕНЬ»,	 03150,	 м.	 Київ,	
вул.	Червоноармійська,	 72,	 код	 за	ЄДРПОУ:	35725063,	
на	 скасування	 реєстрації	 випуску	 облігацій	 у	 зв’язку	 з	
анулюванням	викуплених	емітентом	облігацій	(серія	А),	
скасовано	реєстрацію	випуску	облігацій	(серія	А)	Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ».	 Свідо-
цтво	про	реєстрацію	випуску	облігацій	(серія	А)	Товари-
ства	з	обмеженою	відповідальністю	«ФІНАНСОВА	КОМ-
ПАНІЯ	 «ЦЕНТР	 ФІНАНСОВИХ	 РІШЕНЬ»	 від	 23	 квітня	
2010	року	№	25/2/10,	видане	Державною	комісією	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку,	дата	видачі:	09	червня	
2010	року,	анульовано	—	розпорядження № 34-КФ-С-О 
від 12 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	на-
чальника	Південно-Українського	територіального	управ-
ління,	 на	 підставі	 рішення	 НКЦПФР	 від	 23.04.2013р.	
№	737	«Про	затвердження	Порядку	скасування	реєстра-
ції	випуску	акцій»	(зі	змінами),	скасовано	реєстрацію	ви-

пуску	акцій	ПАТ «ЧЕРВОНОКАМ’ЯНСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код	 ЄДРПОУ:	
00905089;	місцезнаходження:	28063,	Кіровоградська	об-
ласть,	 Олександрійський	 р-н,	 с.	 Червона	 Кам’янка,	
вул.	 Сухинова,	 11)	— розпорядження № 09-ПУ-4-С-А 
від 10 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	на-
чальника	Прикарпатського	територіального	управління,	
на	підставі	пункту	9	Розділу	 І	Порядку	скасування	реє-
страції	 випусків	 акцій,	 затвердженого	 рішенням	 Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	
23	квітня	2013	року	№	737(із	змінами,	внесеними	згідно	з	
рішенням	НКЦПФР	від	04.03.2014р.	№	276),	зареєстро-
ваного	в	Міністерстві	юстиції	України	28.05.2013	року	за	
№	822/23354,	 та	 відповідно	до	Повідомлення	 про	 про-
ведення	 державної	 реєстрації	 припинення	 юридичної	
особи,	 наданого	 Державним	 реєстратором	 юридичних	
осіб	та	фізичних	осіб-підприємців	реєстраційної	служби	
Верховинського	 районного	 управління	 юстиції	 в	 Івано-
Франківській	області	щодо	Відкритого	акціонерного	това-
риства	«Компанія	«Верховина»	(78700,	Івано-Франківська	
обл.,	 смт.	 Верховина,	 вул.	 І	 .Франка,	 85;	 код	ЄДРПОУ:	
05489023),	що	було	ліквідоване,	але	реєстрація	випуску	
акцій	якого	не	була	скасована	в	установленому	порядку,	
скасовано	 реєстрацію	 випуску	 акцій	 ВАТ «Компанія 
«Верховина».	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	акцій	
ВАТ	 «Компанія	 «Верховина»	 №	 07/09/1/02	 від	
01.03.2002р.,	 видане	 Івано-Франківським	 територіаль-
ним	 управлінням	Державної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	
фондового	 ринку,	 анульовано	 —	 розпорядження 
№  5-ПР-1-С-А від 11 березня 2015 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 Центрального	 територіального	 департаменту,	
на	підставі	рішення	Комісії	від	24.10.13	№2484,	на	під-
ставі	підпункту	1	пункту	1	рішення	Національної	комісії	з	
цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 23.07.2013	
№		1283	«Про	делегування	повноважень	територіальним	
органам	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	 ринку»,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	
України	13	серпня	2013	р.	за	№	1390/23922,	пункту	2	Роз-
ділу	І	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	акцій,	за-
твердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку	від	23	квітня	2013	року	№	737,	
зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	28	трав-
ня	2013	року	за	№	822/23354	(із	змінами	та	доповнення-
ми),	 скасовано	 реєстрацію	 випуску	 акцій	ПрАТ «НТК», 
04112,	м.	Київ,	вул.	Дегтярівська,	48,	офіс	609-2,	код	за	
ЄДРПОУ:	 32422106	 —	 розпорядження № 09-ЦД-С-А 
від 11 березня 2015 року.

12.03.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Інформація друкується згідно з Договором про надання послуг з розміщення інформації від 14.01.2015 р.

Найменування Код за ЄДРПОУ Вид кредитного рейтингу Серія боргового 
інструменту

Дата присвоєн-
ня

Дата останнього 
оновлення

Рейтинг/Прогноз

АТ	«КБ	«СОЮЗ» 35574578 боргового	зобов’язання А-C 11.07.2013 11.02.2015 uaBBB+/стаб.
ТОВ	«БУРАТ-АГРО» 30152327 боргового	зобов`язання D,	E 16.02.2015 - uaA/стаб.
ПАТ	«АКБ	«КИЇВ» 14371869 замовника - 28.12.2012 20.02.2015 uaBB/стаб.

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

Кредитні рейтинги*, 
присвоєні та оновлені Товариством з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» у лютому 2015 року

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЛЯХБУД»

(код	за	ЄДРПОУ	14220580,	місцезнаходження:	вул.	Одинцова,	буд.	7	Б,	
м.	Чернігів,	14030)	повідомляє	про	проведення	річних	Загальних	зборів	ак-
ціонерів	 товариства	 23 квітня 2015 року о 14:00 годині за	 адресою	
вул. Одинцова, буд. 7 Б, м. Чернігів, 14030 (приміщення дирекції, 
каб.  №1).	 Реєстрація	 акціонерів	 (їх	 представників)	 для	 участі	 у	 зборах	
буде	проводитись	23	квітня	2015	року	з	12:30	до	13:45	за	місцем	проведен-
ня	загальних	зборів.	Для	реєстрації	акціонеру	необхідно	мати	документ,	що	
посвідчує	особу,	а	представнику	акціонера	–	також	довіреність,	оформлену	
відповідно	до	чинного	законодавства.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	
які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	(зведеного	облікового	реє-
стру	власників	цінних	паперів):	17	квітня	2015	року.	

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.	Прийняття	рішення	 з	 питань	порядку	проведення	 загальних	 зборів	

акціонерів:	обрання	лічильної	комісії.
2.	Прийняття	рішення	 з	 питань	порядку	проведення	 загальних	 зборів	

акціонерів:	 обрання	 головуючого	 та	 секретаря	 загальних	 зборів,	 затвер-
дження	регламенту	загальних	зборів.	

3.	Прийняття	рішення	 за	наслідками	розгляду	 звіту	Генерального	ди-
ректора	за	2014	рік.

4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізора	за	2014	рік.	
Затвердження	 висновків	 Ревізора	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	діяльності	товариства	за	2014	рік.	

5.	Затвердження	річного	звіту	(річної	фінансової	звітності)	товариства	
за	2014	рік.

6.	Обрання	ревізора.
7.Розподіл	прибутку	(покриття	збитків)	за	результатами	діяльності	това-

риства	в	2014	році.
8.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів	товариства.
Під	час	підготовки	до	загальних	зборів	акціонери	та	їх	представники	мо-

жуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	за	адресою:	вул.	Одинцова,	буд.	7	Б,	м.	Чернігів,	
14030	(приміщення	дирекції,	каб.№1)	у	робочі	дні	з	09:00	до	12:00,	довідки	
за	тел.:	 (04622)	3-51-19.	В	день	проведення	зборів	акціонери	та	 їх	пред-
ставники	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	прийнят-
тя	рішень	 з	 питань	порядку	денного,	 в	місці	 проведення	 зборів.	Відпові-
дальний	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами:	генеральний	
директор	Домашенко	Володимир	Васильович.	
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього	активів 624,0 967,2
Основні	засоби 67,6 104,1
Довгострокові	фінансові	інвестиції
Запаси 67,4 87,4
Сумарна	дебіторська	заборгованість 141,9 614,7
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 186,9 0,2
Нерозподілений	прибуток - 81,3
Власний	капітал 559,9 636,3
Статутний	капітал 69,4 69,4
Довгострокові	зобов’язання
Поточні	зобов’язання 64,1 330,9
Чистий	прибуток	(збиток) - 206,9
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 13890 13890
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 12 14

Генеральний директор ПрАТ «Шляхбуд»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗЛАГОДА»	 (Товариство),	
адреса	 фактичного	 місцезнаходження:	 01004,	 м.	 Київ,	 вулиця	 Горького,	
14-	Б,	повідомляє,	що	чергові	загальні	збори	акціонерів	Товариства	відбу-
дуться 23 квітня 2015  р. о 10.00	за	адресою: 01004, м. Київ. вулиця Горь-
кого, 14-Б, у приміщенні Товариства (кабінет директора).

Порядок денний:
1.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства.
2.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії	для	підрахунку	голосів	акціоне-

рів	Товариства.
3.	Звіт	Генерального	директора	Товариства	про	результати	фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	за	2014	рік.
4.	Висновки	ревізійної	комісії	(Ревізора)	та	висновки	аудиторської	пере-

вірки	діяльності	Товариства	за	2014	рік,	затвердження	висновків	ревізійної	
комісії	(Ревізора).

5.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2014	рік.
6.	Затвердження	Звіту	внутрішнього	аудитору	Товариства.
7.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	рік.

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

Найменування показника
Період

Попере-
дній Звітний

Усього	активів	 91012 97606
Основні	засоби 520 396
Довгострокові	фінансові	інвестиції --- ---

Запаси 2 2
Сумарна	дебіторська	заборгованість 5468 7167
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 4094 5483
Нерозподілений	прибуток 58474 60317
Власний	капітал 81127 82970
Статутний	капітал 19000 19000
Довгострокові	зобов'язання --- ---
Поточні	зобов'язання 3090 3736
Чистий	прибуток	(збиток) 8786 2237
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 19000 19000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

42 30

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників),	які	прибули	для	участі	у	збо-
рах,	відбуватиметься	у	день	проведення	зборів	з	9.00	до	9.45	за	адресою:	
01004,	м.	Київ,	вулиця	Горького,	14-Б.

Для	реєстрації	 акціонерам	необхідно	мати	при	 собі	 документ,	що	по-
свідчує	особу	акціонера	(паспорт),	а	представникам	акціонерів	–	документ,	
що	 посвідчує	 особу	 (паспорт)	 та	 довіреність	 на	 право	 участі	 у	 зборах,	
оформлене	згідно	з	чинним	законодавством.

Ознайомитися	з	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	зборів	
можна	за	адресою:	01004,	м.	Київ,	вулиця	Горького,	14-Б,	юридичний	де-
партамент,	відповідальний	–	начальник	юридичного	департаменту	Товари-
ства.

Довідки	за	телефоном:	(044)	289-82-51,	289-82-50.

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

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	
«Київстар»	

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	21673832
3.	Місцезнаходження:	03110,	м.	Київ,	проспект	Червонозоряний,	б.	51
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	209	00	70;	(044)	232	21	84
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@kyivstar.net
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.kyivstar.ua/kr/about/about/
partners/issuers

7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	
або	 інформації	про	 іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	
нерухомістю	відповідного	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	Положення	про	роз-
криття	 інформації	 емітентами	 цінних	 паперів,	 затвердженого	 рішенням	
Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 N	 2826	 від	
03.12.2013	 р.:	 одержання	 позики	 або	 кредиту	 на	 суму,	 що	 перевищує	
25	відсотків	активів	емітента

II. Текст повідомлення 
06.03.2015	 р.	 на	 поточний	 рахунок	Приватного	 акціонерного	 товари-

ства	«Київстар»	(далі	—	«емітент»)	було	зараховано	кошти	в	розмірі	ві-
сімдесяти	мільйонів	доларів	США,	які	є	першим	траншем	позики,	отрима-
ної	на	підставі	Договору	про	надання	кредитної	лінії	(далі	—	«Договір»),	
укладеного	між	 емітентом	 та	VimpelCom	Cyprus	 Finance	 Limited	 (країна	
реєстрації	 юридичної	 особи	—	 Кіпр;	 реєстраційний	 номер	 в	 країні	 реє-
страції	 —	 НЕ	 324604;	 місцезнаходження:	 Theklas	 Lysioti	 35	 Eagle	 Star	
House,	 5th	 floor,	 3030	 Limassol,	 Cyprus).	 Дата	 підписання	 Договору	 —	
9	 	 лютого	 2015	 р.	Договір	 набув	 чинності	 з	 дати	 його	 реєстрації	 в	НБУ	
18.02.2015	р.	Відповідно	до	умов	зазначеного	Договору	VimpelCom	Cyprus	
Finance	Limited	надає	емітенту	незабезпечену	кредитну	лінію,	максималь-
ний	розмір	якої	становить	двісті	мільйонів	доларів	США.	Період,	протягом	
емітент	може	скористатися	позикою,	становить	шість	місяців.	Його	перебіг	
починається	з	18.02.2015	р.	і	закінчується	18.08.2015	р.	

Позика	 є	 процентною,	 процентна	 ставка	 за	 використання	 позикових	
коштів	становить	9,8%	річних.	Відсотки	нараховуються	за	фактом	отри-
мання	кожного	траншу	з	першого	дня	такого	траншу,	але	день	погашення	
заборгованості	 за	 відповідним	 траншем	 не	 враховується.	 Нарахування	
відсотків	 здійснюється	щоденно	 та	 розраховується	 на	 основі	фактичної	
кількості	минулих	днів	та	тривалості	року	в	360	днів.	Емітент	сплачує	на-
раховані	відсотки	по	кожному	траншу	в	кожну	дату	виплати	відсотків,	ви-
значену	Договором.	Датами	виплати	відсотків	є	12.05.2015	р.,	12.08.2015		р.	
та	18.08.2015	р.,	а	також	може	бути	інша	дата,	узгоджена	між	емітентом	та	
VimpelCom	Cyprus	Finance	Limited.

Емітент	може	погасити	всі	або	будь-які	частини	заборгованості	по	кре-
дитній	 лінії	 (включаючи	 будь-які	 нараховані	 та	 несплачені	 відсотки)	 в	
будь-який	час	за	попередньою	письмовою	згодою	позичальника,	за	умо-
ви,	що	кредитна	лінія	припиняється	в	дату	погашення,	якою	є	18.08.2015		р.,	
а	невиплачений	залишок	по	кредитній	лінії	(включаючи	будь-які	нарахова-
ні	та	несплачені	відсотки	до	18.08.2015	р.,	але	не	включаючи	таку	дату)	
повинні	бути	погашені	в	повному	обсязі	на	18.08.2015	р.	Грошові	кошти,	

повернені	емітентом	в	межах	кредитної	лінії,	можуть	бути	повторно	запо-
зичені	ним	за	умови	згоди	VimpelCom	Cyprus	Finance	Limited	та	виконання	
умов	Договору.

Договір	не	містить	умов	забезпечення	виконання	зобов'язань	емітен-
том	перед	VimpelCom	Cyprus	Finance	Limited.	Договір	та	будь-які	позадо-
говірні	зобов’язання,	що	виникають	в	результаті	і	в	зв’язку	з	ним,	регулю-
ються	правом	Англії	та	Уельсу.

Метою	використання	позикових	коштів,	отриманих	емітентом	за	Дого-
вором	про	надання	кредитної	лінії,	є	фінансування	придбання	ліцензії	на	
користування	радіочастотним	ресурсом	України	для	впровадження	радіо-
технології	 «Цифровий	 стільниковий	 радіозв’язок	 ІМТ-2000	 (UMTS)»	 та	
придбання	телекомунікаційного	обладнання	та	послуг	задля	розвитку	ме-
режі	стільникового	мобільного	зв’язку	третього	покоління.	

Попереднє	рішення	про	схвалення	Договору	було	прийняте	наглядовою	
радою	 емітента	 06.02.2015	 р.	 Враховуючи	 строки	 складання	 фінансової	
звітності	суб’єктами	господарської	діяльності,	а	також	значні	коливання	кур-
су	гривні	по	відношенню	до	іноземних	валют,	що	унеможливлювало	визна-
чення	точного	розміру	позики	в	гривневому	еквіваленті	по	відношенню	до	
вартості	активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності	на	
момент	її	попереднього	схвалення	наглядовою	радою,	з	метою	уникнення	
будь-яких	сумнівів	стосовно	юридичної	сили	правочину,	Договір	було	схва-
лено	рішенням	загальних	зборів	акціонерів	емітента	від	05.03.2015	р.	

Розмір	одержаного	першого	траншу	позики	до	загального	розміру	по-
зики	за	Договором	становить	40%.	

Вартість	активів	емітента	станом	на	01.01.2015	р.	становила	13512878	
тис.	грн.,	вартість	чистих	активів	—	8451945	тис.	грн.	Розрахунок	вартості	
чистих	 активів	 здійснено	 у	 відповідності	 з	 Методичними	 рекомендація-
ми	 	 щодо	 визначення	 вартості	 чистих	 активів	 акціонерних	 товариств,	
схваленими	 рішенням	Державної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	
ринку	від	17	листопада	2004	р.	N	485,	з	урахуванням	змін	до	стандартів	
бухгалтерського	 обліку,	 затверджених	 наказом	 Міністерства	 фінансів	
України	від	№	73	від	07.02.2013	р.

Співвідношення	загальної	суми	позики	за	Договором	до	вартості	активів	
емітента	на	початок	2015	р.	становить	39,66%,	співвідношення	суми	першо-
го	траншу	позики	до	вартості	активів	—	13,55%.	Розрахунок	гривневого	ек-
вівалента	загальної	суми	позики	здійснено	згідно	з	офіційним	курсом	НБУ	
на	дату	набрання	чинності	Договором	18.02.2015	р.,	згідно	з	яким	загальна	
сума	позики	у	гривневому	еквіваленті	становить	5359934,8	тис.	грн.	Розра-
хунок	гривневого	еквівалента	суми	першого	траншу	позики	здійснено	згід-
но	 з	 офіційним	 курсом	 НБУ	 на	 дату	 отримання	 відповідного	 траншу	
06.03.2015	р.,	згідно	з	яким	сума	першого	траншу	у	гривневому	еквівален-
ті	становить	1831763,6	тис.	грн.

Емітент	та	VimpelCom	Cyprus	Finance	Limited	входять	до	групи	компа-
ній	VimpelCom	Ltd.	

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

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

Директор з регуляторно-правовго забезпечення       А.П. Осадчук 
13.03.2015	р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КАТРАН»
ПОВІДОМЛЕННЯ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран», ідентифі-

каційний	код	(код	ЄДРПОУ): 05441005,	місцезнаходження	Товариства:	
03061	м.	Київ,	вул.	Новопольова,	2

24 квітня 2015 року об 10-00 відбудуться річні загальні збори ак-
ціонерів Публічного	акціонерного	 товариства	«Компанія	Катран» (далі	
за	текстом	—	Товариство).	Місце	проведення:	м. Київ, вул. Новопольо-
ва, 2, адміністративна будівля, приміщення 17. Реєстрація	акціонерів	
для	участі	у	Загальних	зборах	відбудеться	24	квітня	2015 р. за	місцем	їх	
проведення,	час	початку	реєстрації	акціонерів		—	9:00, час	закінчення ре-
єстрації	-	9:45.	Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	
зборах,	складається	станом	на 20		квітня	2015	року	(станом	на	24	год.	за	
три	робочих	дні	до	дня	проведення	Загальних	зборів	акціонерів).

Для	участі	у	Зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	
представникам	 акціонерів	—	 паспорт	 та	 довіреність	 на	 право	 пред-
ставляти	інтереси	акціонерів	на	Загальних	зборах,	оформлену	згідно	з	
вимогами	законодавства	України.

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

1.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	Загальних	зборів	
акціонерів:	 обрання	 Голови	 та	 Секретаря	 зборів,	 обрання	 членів	 Лі-
чильної	комісії	та	прийняття	рішення	про	припинення	їх	повноважень.

2.	 Звіт	 Виконавчого	 органу	 Товариства	 за	 2014	 рік.	Прийняття	 рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звіту	Виконавчого	органу	Товариства	за	
2014	рік.

3.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	Ради	Товариства	за	2014		рік.

4.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік.	Прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	Товари-
ства	за	2014	рік.	Затвердження	висновків	ревізійної	комісії.	

5.	Про	затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
6.	Про	затвердження	порядку	розподілу	прибутку	/	покриття	збитків	

за	2014	рік.
7.	Відкликання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.	Обрання	членів	

Ревізійної	комісії	Товариства.
8.	Про	основні	напрями	діяльності	Товариства.
9.	Про	укладання	Товариством	договорів	оренди	нерухомого	майна	

та	договорів	надання	допоміжних	транспортних	послуг.
10.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчиня-

тися	Товариством	протягом	одного	року	з	дати	прийняття	рішення,	та	
надання	повноважень	на	їх	вчинення.

Під	час	підготовки	до	загальних	зборів	акціонери	можуть	ознайоми-
тися	з	документами	зборів	за	місцем	знаходження	Товариства	у	робочі	
дні	з	10.00	годин	до	15.00	годин,	а	у	день	проведення	загальних	збо-
рів		—	у	місці	їх	проведення.	Посадова	особа	товариства,	відповідаль-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

на	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами:	Заступник	Голови	Прав-
ління	—	Юхненко	Наталія	Олександрівна	(408-82-63).

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

Найменування показника Період
Звітний Попередній 

Усього	активів
Основні	засоби 1008 1061
Довгострокові	фінансові	інвестиції — —
Запаси 1 1
Сумарна	дебіторська	заборгованість 103 245
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 25 36

Нерозподілений	прибуток -12399 -6162
Власний	капітал -11386 -5149
Статутний	капітал 1013 1013
Довгострокові	зобов’язання 14312 9680
Поточні	зобов’язання 3805 2785
Чистий	прибуток	(збиток) -6237 -405
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 289440 289440
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

— —

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

— —

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 11 12

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

Приватне	акціонерне	товариство	«Бородянський	райагропостач»	(код	
ЄДРПОУ	00904664)	повідомляє	про	проведення	загальних	зборів	акціоне-
рів,	які	відбудуться	«20» квітня 2015 року о 17:45 за	місцезнаходженням	
Товариства	—	07800 Київська область, Бородянський район, смт. Бо-
родянка, пров. Залізничний, буд. 1, ІІ поверх, приміщення №1.

Перелік	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних	 зборах,	
складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	дня	проведення	
зборів	—	на	24	годину	14	квітня	2015	року.

Реєстрація	учасників	загальних	зборів	розпочинається	о	17:15,	та	закін-
чується	о	17:40	в	день	проведення	зборів,	за	адресою	проведення	зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Про	обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Про	обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Про	порядок	проведення	загальних	зборів	та	затвердження	порядку	

денного	загальних	зборів	акціонерів.
4.	Про	звіт	Правління	щодо	діяльності	Товариства	у	2014	році	та	прий-

няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
5.	Про	звіт	Ревізійної	комісії	про	діяльність	Товариства	в	2014	році	та	

прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
6.	Про	звіт	Наглядової	ради,	прийняття	рішення	за	наслідками	розгля-

ду	звіту,	та	про	затвердження	рішень,	прийнятих	Наглядовою	радою	Това-
риства	у	2014	році.

7.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014	рік.
8.	Про	 розподіл	 прибутку	 і	 збитків	 Товариства	 з	 урахуванням	 вимог,	

передбачених	законом.
9.	Про	поточну	діяльність	та	фінансовий	стан	Товариства.
Для	участі	у	загальних	зборах	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	

особу,	 та	для	представників	акціонерів	—	довіреність	на	право	участі	 у	
зборах,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством.

Порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 матеріалами	 та	 документами	
щодо	питань	порядку	денного	зборів:	з	матеріалами	та	проектами	доку-
ментів	можна	ознайомитися	у	робочі	дні	в	час	з	10:00	по	13:00	за	адресою:	
07800,	Київська	область,	Бородянський	район,	смт.	Бородянка,	пров.	За-
лізничний,	буд.	1,	ІІ	поверх,	приміщення	№1	звернувшись	із	заявою	скла-
деною	у	довільній	формі.	Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	—	В.о.	Голови	Правління	—	Дементьєва	Н.В.	

Тел. для довідок (04477) 5-38-03
В.о. Голови правління
АТ «Бородянський райагропостач»  Н.В.Дементьєва

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 1858,8 1925,0
Основні	засоби 201,6 201,2
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 0,1 0,1
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 1	636,2 1685,9
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 4,8 5,1
Нерозподілений	прибуток	 (2	081,4) (1922,9)
Власний	капітал 448,8 607,3	
Статутний	капітал 2	530,2 2	530,2
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 1	408,9 1316,6
Чистий	прибуток	(збиток) (158,5) (131,1)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 10	120	848 10	120	848
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 5 4

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 
акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ІВАНКІВСЬКИЙ	МАСЛОЗА-
ВОД»	(код	ЄДРПОУ	00445877)	повідомляє	про	проведення	загальних	збо-
рах	акціонерів,	які	відбудуться	«20» квітня 2015 року о 8:30	за	місцезна-
ходженням	Товариства	—	07200 Київська область, Іванківський район, 
смт. Іванків, вул. Хоменка, 15, 1 поверх, кабінет №1.

Перелік	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних	 зборах,	
складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	дня	проведення	
зборів	—	на	24	годину	14	квітня	2015	року.

Реєстрація	учасників	загальних	зборів	розпочинається	о	8:00,	та	закін-
чується	о	8:25	в	день	проведення	зборів,	за	адресою	проведення	зборів.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Про	обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Про	обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Про	порядок	проведення	загальних	зборів	та	затвердження	порядку	

денного	загальних	зборів	акціонерів.
4.	Про	звіт	Правління	щодо	діяльності	Товариства	у	2014	році	та	прий-

няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
5.	Про	звіт	Ревізійної	комісії	про	діяльність	Товариства	в	2014	році	та	

прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
6.	Про	звіт	Наглядової	ради,	прийняття	рішення	за	наслідками	розгля-

ду	звіту,	та	про	затвердження	рішень,	прийнятих	Наглядовою	радою	Това-
риства	у	2014	році.

7.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014	рік.
8.	Про	 розподіл	 прибутку	 і	 збитків	 Товариства	 з	 урахуванням	 вимог,	

передбачених	законом.
9.	Про	поточну	діяльність	та	фінансовий	стан	Товариства.
Для	участі	у	загальних	зборах	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	

особу,	 та	для	представників	акціонерів	—	довіреність	на	право	участі	 у	
зборах,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством.

Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	та	документами	щодо	
питань	 порядку	 денного	 зборів:	 з	матеріалами	 та	 проектами	 документів	
можна	ознайомитися	у	робочі	дні	в	час	з	10:00	по	13:00	за	адресою:	07200	
Київська	область,	Іванківський	район,	смт.	Іванків,	вул.	Хоменка,	15,	І	по-
верх,	кабінет	№1	звернувшись	із	заявою	складеною	у	довільній	формі.	

Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	докумен-
тами	—	Голова	Правління	Товариства	Яворська	М.Я.	

Тел. для довідок (04472) 5-14-88.
Голова правління АТ «ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» М.Я. Явор-

ська
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього	активів 5237 5237
Основні	засоби 877 877
Довгострокові	фінансові	інвестиції 3662 3662
Запаси 141 141
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 527 527
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 0 0
Нерозподілений	прибуток	 (2	557) (2	557)
Власний	капітал 456 456
Статутний	капітал 2500 2500
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 4781 4781
Чистий	прибуток	(збиток) 0 0
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 10 001 600 10 001 600
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 1 1
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»
Повідомляємо,	що	річні	загальні	збори	акціонерів	Публічного	акціо-

нерного	товариства	«ПроКредит	Банк»	(надалі	—	Банк),	що	знаходиться	
за	адресою:	проспект	Перемоги,	107-А,	03115	Київ,	Україна,	будуть	про-
ведені	14 квітня 2015 р. об 11.00 год. за вищевказаним місцезнахо-
дженням головного офісу Банку, 3 поверх, кабінет 3.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.	Розгляд	звіту	наглядової	ради	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	

його	наслідками.
2.	Розгляд	звіту	правління	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	його	

наслідками.
3.	Розгляд	звіту	та	висновку	ревізійної	комісії	за	результатами	2014	

фінансового	року	та	прийняття	рішення	за	його	наслідками.
4.	Розгляд	звіту	та	висновку	зовнішнього	аудитора	за	результатами	

перевірки	фінансової	звітності	Банку	за	2014	рік	та	затвердження	захо-
дів	за	результатами	такого	розгляду.

5.	Затвердження	річних	результатів	діяльності	та	річного	звіту	Банку	
за	2014	рік.

6.	Розподіл	прибутку	Банку	за	2014	рік.
7.	Збільшення	статутного	капіталу	Банку	шляхом	приватного	розмі-

щення	додаткових	простих	іменних	акцій	існуючої	номінальної	вартості	

за	рахунок	додаткових	внесків.
8.	 Затвердження	 приватного	 розміщення	 простих	 іменних	 акцій	 та	

переліку	осіб,	які	є	учасниками	такого	розміщення.
9.	 Призначення	 Правління	 Банку	 та	 інших	 осіб	 як	 уповноважених	

приймати	рішення	та	здійснювати	всі	необхідні	передбачені	законодав-
ством	дії	щодо	приватного	розміщення	привілейованих	акцій.

10.	 Дострокове	 припинення	 повноважень	 членів	 Наглядової	 ради	
Банку.

11.	Переобрання	членів	Наглядової	ради	Банку.	
12.	Обрання	голови	Наглядової	ради	Банку.
Реєстрація	акціонерів	 (їх	представників)	проводитиметься	за	адре-

сою	місцезнаходження	 Банку	 14.04.2015	 року	 з	 9.00	 по	 10.45	 год.	 на	
підставі	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	збо-
рах,	складеного	відповідно	до	законодавства	про	депозитарну	систему	
України	станом	на	08.04.2015р.

Кожен	акціонер	має	можливість	ознайомитися	з	документами,	необ-
хідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнахо-
дженням	Банку	 у	 будь-який	 робочий	 день	 з	 9.00	 до	 18.00	 год.	 Члени	
Правління	є	відповідальними	особами	за	ознайомлення	з	усіма	матері-
алами	та	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	денного.

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-36.
Банківська	ліцензія	№	195	від	13	жовтня	2011	р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства «Концерн 
«Фреш Ап» (код ЄДРПОУ 00204429 (далі також «Товариство») 

адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Куренівська, 18. ) !
Повідомляємо	Вас,	що	23 квітня 2015 року у приміщені кафе «Пан-

да»,	що	знаходиться	за	адресою:	м. Київ, вул. Куренівська, 18 о 10:00 
відбудуться	чергові	Загальні	збори	акціонерів	ПАТ	«Концерн	Фреш	Ап».	

Порядок денний:
1.	Про	обрання	Лічильної	комісії	та	Секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
2.	Про	затвердження	річного	звіту	результатів	діяльності	та	балансу	То-

вариства	за	2014	рік.	Та	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
3.	Про	затвердження	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.	та	

прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
4.	Про	затвердження	звіту	Правління	Товариства	за	2014	рік.	та	прий-

няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
5.	Про	затвердження	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік.	
6.	Про	розподіл	прибутку	та	збитків	Товариства	за	2014	рік. 
7.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів	Товариства,	які	можуть	

вчинятися	протягом	року	та	надання	повноважень	на	їх	підписання.
8.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради.	
9.	Про	обрання	Голови	та	членів	Наглядової	ради.
10.	Про	затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладати-

муться	з	обраними	Головою	та	членами	Наглядової	ради,	обрання	особи,	
яка	уповноважується	на	підписання	з	ними	договорів.

11.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії.
12.	Про	обрання	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії.
13.	 Про	 збільшення	 розміру	 статутного	 капіталу	 Товариства	 шляхом	

збільшення	кількості	акцій	існуючої	номінальної	вартості	за	рахунок	додат-
кових	внесків.

14.	Про	закрите	(приватне)	розміщення	акцій	та	затвердження	протоко-
лу	рішення	про	закрите	(приватне)	розміщення	акцій.

15.	Про	затвердження	переліку	інших	інвесторів,	серед	яких	передбаче-
но	розміщення	акцій.

16.	 Про	 визначення	 уповноваженого	 органу	 Товариства,	 якому	 нада-
ються	повноваження	щодо	 вчинення	дій	 пов’язаних	 із	 закритим	 (приват-
ним)	 розміщенням	 акцій:	 прийняття	 рішення	 про	 дострокове	 закінчення	
укладання	договорів	 з	першими	власниками	у	процесі	приватного	розмі-
щення	 акцій;	 затвердження	 результатів	 укладання	 договорів	 з	 першими	
власниками	у	процесі	приватного	розміщення	акцій;	затвердження	резуль-
татів	приватного	розміщення	акцій;затвердження	звіту	про	результати	при-
ватного	розміщення	акцій;	прийняття	рішення	про	відмову	від	розміщення	
акцій;	прийняття	рішення	про	дострокове	закінчення	приватного	розміщен-
ня	акцій;	прийняття	рішення	про	відмову	від	випуску	акцій	та	повернення	
коштів;	прийняття	рішення	про	перенесення	термінів	розміщення	акцій.

17.	Про	затвердження	уповноваженої	особи,	якій	надаються	повнова-
ження	щодо	 забезпечення	реалізації	 акціонерами	переважного	права	на	
придбання	акцій,	стосовно	яких	прийнято	рішення	про	розміщення;	прово-
дити	дії	щодо	забезпечення	укладання	договорів	з	першими	власниками	у	
процесі	 приватного	 розміщення	 акцій;	 проводити	 дії	 щодо	 здійснення	
обов’язкового	викупу	акцій	у	акціонерів,які	реалізують	право	вимагати	здій-
снення	викупу	акціонерним	товариством	належних	їм	акцій;	

18.	Про	внесення	та	затвердження	змін	до	Статуту	Товариства.	

Інформація	до	п.13	порядку	денного:
статутний	капітал	збільшується	з	метою	використання	фінансових	ре-

сурсів,	отриманих	від	реалізації	акцій	додаткового	випуску	для	поповнення	
обігових	коштів	підприємства.	Збільшення	статутного	капіталу	здійснюється	
шляхом	додаткового	випуску	акцій	існуючої	номінальної	вартості;	мінімаль-
ний	розмір	збільшення	статутного	капіталу	складає	13	200	000	гривень;

Право	на	участь	в	Загальних	зборах	акціонерів	мають	особи,	що	вклю-
чені	до	переліку	акціонерів	ПАТ	«Концерн	«Фреш	Ап»	(далі	—	Товариство)	
складений	за	три	робочі	дні	станом	на	24	годину	00	хвилин	17	квітня	2015	
року.	Реєстрація акціонерів проводитиметься з 8:30 до 9:45 у день 
проведення чергових Загальних зборів акціонерів. 

Для	участі	 у	Загальних	 зборах	при	собі	необхідно	мати:	для	акціоне-
рів	—	паспорт,	представникам	акціонерів	—	паспорт	та	доручення	на	право	
участі	у	зборах,	оформлене	згідно	чинного	законодавства.	З	матеріалами	
щодо	питань	порядку	денного	Загальних	зборів	акціонери	Товариства	мо-
жуть	ознайомитись	в	приміщенні	ПАТ	«Концерн	«Фреш	Ап»	за	наступною	
адресою:	м.	Київ,	вул.	Куренівська,	18,	оф.	401	(4	поверх),	у	робочі	дні	з	
10:00	до	16:00.	Особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	
з	документами	—	Колесникова	Г.В.	Телефони	для	довідок:	(044)	496-69-99

Шановні акціонери !Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до За-
кону України «Про депозитарну систему України» при визначенні 
кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються 
акції акціонерів, які до 24 годині 00 хвилин 17 квітня 2015р. (дата 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) 
не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування 
рахунку в цінних паперах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)
Найменування	показника період

звітний попере-
дній

Усього	активів 48813 43731
Основні	засоби 14747 15757
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 5214 2489
Сумарна	дебіторська	заборгованість 10251 7437
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 267 2194
Нерозподілений	прибуток 638 (1715)
Власний	капітал 32980 30627
Статутний	капітал 23530 23530
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 15833 13104
Чистий	прибуток	(збиток) 2360 1220
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 94118420 94118420
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 70 74

Наглядова рада Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМИРИБГОСП»

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 00476760
3.	Місцезнаходження 40002,	м.	Суми,	Роменська,	105
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	496-32-00	(044)	496-32-00
5.	Електронна	поштова	адреса ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://www.fozzy.ua

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Протоколом	Наглядової	ради	№	01-2015	вiд	05.03.2015	р.	було	вирiшено	

припинити	 повноваження	 Голови	 правлiння	 Товариства	 Бондара	 Артура	
Валерiйовича	(паспорт	серiї	АМ	№	449424,	виданий	Солонянським	РВУМВС	
України	в	Днiпропетровськiй	областi,	02.07.2001р.)	з	05.03.2015	та	припини-
ти	дiю	контракту	який	укладався	з	Головою	правлiння	Товариства	Бонда-
рем	Артуром	Валерiйовичем	з	05.03.2015.	у	зв’язку	з	тим,	що	вiдповiдно	до	
нової	редакцiї	Статуту,	що	була	затверджена	Рiшенням	рiчних	(чергових)	
Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 Товариства	 (протокол	 №2/2015	 вiд	
04.03.2015),		—	виконавчий	орган	Товариства	є	одноособовим.

З	06.03.2015	Бондара	Артура	Валерiйовича	було	призначено	на	поса-
ду	Директора	товариства.

Особа	не	має	судимостей	за	корисливi	або	посадовi	злочини.	Посадо-
ва	особа	перебувала	на	посадi	з	22.02.2015	р.	

Протоколом	 Наглядової	 ради	 №	 01-2015	 вiд	 05.03.2015	 р.	 було	
вирiшено	 призначити	 одноособовим	 органом	 управлiння	 Товариства	—	
Директором	Бондара	Артура	Валерiйовича	(паспорт	серiї	АМ	№	449424,	
виданий	 Солонянським	 РВУМВС	 України	 в	 Днiпропетровськiй	 областi,	
02.07.2001р.)	з	06.03.2015	

Розмiр	 частки	 в	 статутному	 капiталi	 Товариства	 складає:	 0%.	Не	має	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Стаж	керiвної	ро-
боти:	7	рокiв.	Iншi	посади,	якi	обiймала	(обiймає)	посадова	особа	протягом	
останнiх	п’яти	рокiв:	комерцiйний	директор	ТОВ	«ФОЗЗI-ФУД»,	комерцiйний	
директор	ТОВ	«ТД	РИБПРОМ»,	Голова	правлiння	ПАТ	«СУМИРИБГОСП».

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 Бондар Артур Валерiйович

Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)
М.П. 10.03.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРСИББАНК»

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «УкрСиббанк»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 09807750
3.	Місцезнаходження 61001,	мiсто	Харкiв,	проспект	

Московський,	60
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (057)738-80-01,	(044)537-49-25,	

(044)201-22-74	(057)703-26-20,	
(044)201-22-54

5.	Електронна	поштова	адреса office@ukrsibbank.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації
7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	

емітента

II. Текст повідомлення
У	зв’язку	iз	звiльненням	з	посади	заступника	начальника	департамен-

ту	фiнансiв	—	 головного	бухгалтера	АТ	«УкрСиббанк»	Крикун	Людмили	
Володимирiвни,	на	пiдставi	рiшення	Комiсiї	Нацiонального	Банку	України	
з	питань	нагляду	та	регулювання	дiяльностi	банкiв,	нагляду	(оверсайта)	
платiжних	систем	вiд	03	березня	2015	року	№	80	про	погодження	на	посадi	
Головного	бухгалтера	(лист	№24-00011/15054	вiд	06.03.2015	року)	та	на	
пiдставi	Наказу	АТ	«УкрСиббанк»	вiд	10	березня	2015	№92-ВК	на	посаду	
Головного	бухгалтера	—	начальника	Управлiння	Звiтностi	Департаменту	
Фiнансiв	АТ	«УкрСиббанк»	призначено	(переведено)	Бродського	Олексан-
дра	Юрiйовича.

Бродський	 Олександр	 Юрiйович,	 Головний	 бухгалтер	 —	 начальник	
Управлiння	Звiтностi	Департаменту	Фiнансiв	АТ	«УкрСиббанк».	Паспорт	
серiї	 МК№930964виданий	 Московським	 МВХМЧЧМВС	 України	 в	
Харкiвськiй	 областi	 5	 серпня	 1998	 року.	 Посади,	 якi	 обiймав	 протягом	
останнiх	 п’яти	 рокiв:	 начальник	 управлiння	 звiтностi	 Департаменту	
фiнансiв	АТ	«УкрСиббанк».	Часткою	у	статутному	капiталi	не	володiє.	Не-
погашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини	вiдсутня.	Призна-
чається	на	посаду	безстроково.

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 Жоаньє Фiлiп Iв Енрi

Голова Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)
М.П. 11.03.2015

(дата)

 (ЄДРПОУ 00193097) повідомляє,	що	чергові	Загальні	збори	акціонерів	
відбудуться	16 квітня 2015 року об 14.00 годині за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал). Реєстрація	—	з	13:00	год.	до	
13:45	год.	Акціонерам	мати	документ,	що	посвідчує	особу;	представникам	
акціонерів	—	доручення	на	право	участі	у	зборах,	оформлене	згідно	з	чин-
ним	законодавством.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	—	09	квітня	2015	року.

Ознайомлення	із	матеріалами:	з	понеділка	по	п’ятницю	з	8:00	до	16:30	
години,	за	адресою:	м.	Запоріжжя,	вул.	Панфьорова,	240,	кімната	юриста.	
Телефон	для	довідок:	(0612)	68	31	34

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії,	секретаря	та	затвердження	регла-

менту	загальних	зборів	акціонерів.
2.	 Звіт	 правління	 про	 результати	 фінансово-господарської	 діяльності	

Товариства	за	2014	рік.
3.	Звіт	наглядової	ради	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту	наглядової	ради.
4.	Звіт	ревізійної	комісії	за	2014	рік.	Затвердження	звіту	і	висновків	Ревізій-

ної	комісії	про	фінансово-господарську	діяльність	Товариства	у	2014	році.
5.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014	рік.
6.	 Затвердження	 порядку	 розподілу	 прибутку	 і	 збитків	 Товариства	 за	

2014	рік.	Затвердження	розміру	річних	дивідендів	з	урахуванням	вимог,	пе-
редбачених	законом.

7.	Затвердження	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
8.	 Затвердження/схвалення	 значних	 правочинів,	 укладених	 із	

АТ		«Ощадбанк».
9.	Надання	наглядовій	раді	Товариства	повноважень	щодо	прийняття	рі-

шень	про	укладання	значних	правочинів,	що	будуть	вчинятися	Товариством.
10.	Надання	 попереднього	 схвалення	 значних	 правочинів,	що	 будуть	

вчинятися	Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Запорізький Втормет» (тис.грн.)
Найменування	показника:	період:	звітний	(попередній)	в	тис.	грн.: усьо-

го	активів	—	204	978,0	(203	798,0);	основні	засоби	(за	залишковою	вартіс-
тю)	—	106	744,0	 (120	404,0);	довгострокові	фінансові	 інвестиції	—	170,0	
(170,0);	 запаси	 —	 11	 199,0	 (7	 224,0);	 сумарна	 дебіторська	 заборгова-
ність	 	—	68	535,0	 (59	555,0);	 грошові	 кошти	та	 їх	еквіваленти	—	1	729,0	
(3,0);	 нерозподілений	 прибуток	 0	 (0);	 непокритий	 збиток	 —	 99	 536,0	
(96	327,0);	власний	капітал	—	562,0	(16	202,0);	статутний	капітал	—	1	996,0	
(1	 996,0);	 довгострокові	 зобов'язання	 —	 0	 (0);	 поточні	 зобов'язання	 —	
204	416,0	 (187	596,0);	 чистий	збиток	—	3	209,0	 (3	141,0);	 середньорічна	
кількість	акцій	(шт.)	—	798	536	(798	536);	кількість	власних	акцій,	викупле-
них	протягом	періоду	(шт.)	—	0	(0);	загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій	протягом	періоду	—	0	(0);	чисельність	працівників	на	
кінець	періоду	(осіб)	—	73	(143).

Голова правління 
ПАТ «Запорізький Втормет»  Р.В. Чепеленко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 00476760
3.	Місцезнаходження 40002,	м.	Суми,	Роменська,	105
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	496-32-00	(044)	496-32-00
5.	Електронна	поштова	адреса ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://www.fozzy.ua

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Протоколом	рiчних	(чергових)	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«СУМИ-

РИБГОСП»	№	2/2015	вiд	04.03.2015	р.	було	прийнято	рiшення	обрати	На-
глядову	раду	Товариства,	в	зв’язку	з	закiнченням	строку	дiї	повноважень	
Наглядової	ради	Товариства,	а	саме:	обрати	з	04.03.2015	року,	строком	на	
три	 роки	 до	 прийняття	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 Товариства	
вiдповiдного	 рiшення	 про	 переобрання	 Наглядової	 ради	 Товариства,	
вiдповiдно	до	вимог	Статуту	Товариства:	—	Головою	Наглядової	ради	То-
вариства	 —	 Гнатенка	 Юрiя	 Петровича	 (реєстрацiйний	 номер	 облiкової	
картки	 платника	 подакiв:	 2651402155,	 паспорт	 АЕ	 №	 796836,	 виданий	
Жовт	невим	РВ	ДМУ	УМВС	України	в	Днiпропетровськiй	областi	23.09.1997	
року).	Розмiр	частки	в	статутному	капiталi	Товариства	складає:	0%.	Не	має	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Iншi	посади,	якi	
обiймала	 (обiймає)	 протягом	 останнiх	 п’яти	 рокiв:	 Секретар	 Наглядової	
ради	 ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ЗАКРИТИЙ	
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ	 КОРПОРАТИВНИЙ	
IНВЕСТИЦIЙНИЙ	ФОНД	«ХОЛДИНГ	IНВЕСТ»;	Секретар	Наглядової	ради	
ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ЗАКРИТИЙ	НЕДИ	ВЕР	СИ-
ФI	КОВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ	 КОРПОРАТИВНИЙ	 IНВЕСТИЦIЙНИЙ	 ФОНД	
«ФОЗЗI	ГРУП»;	Секретар	Наглядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ЗАКРИТИЙ	НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	КОР-
ПОРАТИВНИЙ	IНВЕСТИЦIЙНИЙ	ФОНД	«РIТЕЙЛ	IНВЕСТ»;	Секретар	На-
глядової	ради	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ЗАКРИТИЙ	
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ	 КОРПОРАТИВНИЙ	 IНВЕСТИ-
ЦIЙНИЙ	ФОНД	«РIТЕЙЛ	КАПIТАЛ»;	Секретар	Наглядової	 ради	ПУБЛIЧ-
НО	ГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ЗАКРИТИЙ	 НЕДИВЕРСИФI	КО-
ВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ	 КОРПОРАТИВНИЙ	 IНВЕСТИЦIЙНИЙ	 ФОНД	
«БЕ	НЕ	ФIТ»;	 Секретар	 Наглядової	 ради	 ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ЗАКРИТИЙ	НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	КОР-
ПОРАТИВНИЙ	 IНВЕСТИЦIЙНИЙ	ФОНД	 «АВАНСАР»;	 Голова	Наглядової	
ради	ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ФОЗЗI	ГРУП»;	Член	

Наглядової	 ради	ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	 «ФОЗЗI-
ФАРМ»;	Член	Наглядової	ради	ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИ-
СТВА	 «ЕКСПАНСIЯ	 РIТЕЙЛ»;	 Член	 Наглядової	 ради	 ПРИВАТНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	 «ФОРА	РIТЕЙЛ»;	 Член	Наглядової	 ради	
ПРИВАТНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «СIЛЬПО	 РIТЕЙЛ»;	 Член	
Наглядової	 ради	 ПРИВАТНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «УВК	
УКРАЇНА»;	 Член	 Наглядової	 ради	 ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВА-
РИСТВА	 «ДНIПРЯНКА»;	 Член	 Наглядової	 ради	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ДЖЕРЕЛО»;	Заступник	Генерального	ди-
ректора	ПРИВАТНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ФОЗЗI	РIТЕЙЛ»;	
Член	 Наглядової	 ради	 ПРИВАТНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«ФОЗЗI	РIТЕЙЛ».

Протоколом	рiчних	(чергових)	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	2/2015	вiд	
04.03.2015	р.	було	прийнято	рiшення	обрати	Наглядову	раду	Товариства	
строком	на	три	роки	до	прийняття	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товари-
ства	вiдповiдного	рiшення	про	переобрання	Наглядової	ради	Товариства,	
вiдповiдно	до	вимог	Статуту	Товариства:	—	Членом	Наглядової	ради	Това-
риства	Левенстама	Валерiя	Вiкторовича	(паспорт	серiя	ЕС	№453461,	вид.	
24.10.1997	 р.	Центральним	РВ	Сiмферопiльського	МУГУ	МВС	України	 в	
Криму,	 реєстрацiйний	 номер	 облiкової	 картки	 платника	 подакiв:	
2721615513).	Розмiр	частки	в	статутному	капiталi	Товариства	складає:	0%.	
Не	має	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини.	Iншi	по-
сади,	якi	обiймала	(обiймає)	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	заступник	гене-
рального	директора	з	комерцiйної	дiяльностi	АТ	«Фоззi	Рiтейл»,	керiвник	
Офiсу	координацiї	комерцiйної	дiяльностi	Управлiння	роздрiбного	бiзнесу	
ТОВ	«Фоззi-Фуд».

Протоколом	рiчних	(чергових)	Загальних	зборiв	акцiонерiв	№	2/2015	вiд	
04.03.2015	р.	було	прийнято	рiшення	обрати	Наглядову	раду	Товариства	
строком	на	три	роки	до	прийняття	Загальними	зборами	акцiонерiв	Товари-
ства	вiдповiдного	рiшення	про	переобрання	Наглядової	ради	Товариства,	
вiдповiдно	до	вимог	Статуту	Товариства:	—	Членом	Наглядової	ради	Това-
риства	Корчагiна	Сергiя	Олександровича	(паспорт	серiї	МЕ	№	382564,	ви-
даний	 01.04.2004	 р.	 Подiльським	 РУ	 ГУ	 МВС	 України	 в	 мiстi	 Києвi,	
реєстрацiйний	 номер	 облiкової	 картки	 платника	 подакiв:	 2868607490).	
Розмiр	частки	в	статутному	капiталi	Товариства	складає:	0%.	Не	має	непо-
гашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини.	 Iншi	 посади,	 якi	
обiймала	(обiймає)	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	заступник	комерцiйного	
директора	Дирекцiї	ТОВ	«Фоззi-Фуд».

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 Бондар Артур Валерiйович

Директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)
М.П. 06.03.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИРИБГОСП»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»

повідомляє,	що	 річні	 загальні	 збори	 акціонерів	 відбудуться	21 квітня 
2015 року о 13.00 годині	 за	 адресою	 :	36002, м. Полтава, вул. Фрун-
зе, 153, к. 94.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	буде	проводитись	у	день	та	за	
місцем	проведення	загальних	зборів	з	11.00	до	12.45.

Порядок денний :
1.	Обрання	голови	і	членів	лічильної	комісії,	голови	і	секретаря	загаль-

них	зборів.
2.	Затвердження	регламенту	та	порядку	проведення	загальних	зборів.	
3.	 Звіт	 дирекції	 про	 результати	 діяльності	 товариства	 в	 2014	 році	 та	

основні	напрями	діяльності	товариства	на	2015	рік.	Затвердження	звіту.
4.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	в	2014	році.	Затвердження	звіту.
5.	Звіт	та	висновок	ревізійної	комісії	за	2014	рік.	Затвердження	звіту	та	

висновку.
6.	Затвердження	фінансової	звітності	товариства	за	2014	рік,	та	порядку	

покриття	збитку.
7.	Внесення	змін	до	статуту	товариства.

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

Найменування показника період
звітний 
2014 рік

попередній 
2013 рік 

Усього	активів 8997 9184

Основні	засоби	 3215 3648
Довгострокові	фінансові	інвестиції 9 17
Запаси 4930 4214
Сумарна	дебіторська	заборгованість 424 502
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 20 31
Нерозподілений	прибуток 903 1152
Власний	капітал 5450 5699
Статутний	капітал 3175 3175
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 3547 3485
Чистий	прибуток	(збиток) (155) (1358)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 634975 634975
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 202 205
Для	участі	у	загальних	зборах	акціонерам	при	собі	необхідно	мати	до-

кумент,	що	посвідчує	особу,	представникам	акціонерів	—	також	довіреність	
на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	посвідчену	відповідно	
до	вимог	законодавства	України.

Ознайомлення	з	матеріалами	з	питань	порядку	денного,	здійснюється	у	
робочі	дні	за	адресою:	м.	Полтава,	вул.	Фрунзе,	153,	к.1.	Посадова	особа,	
відповідальна	за	ознайомлення	—	Бажанов	В.С.,	перший	заступник	гене-
рального	директора	товариства.	

Датою	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах,	є	15	квітня	2015	року.

Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43, 59-25-58. 
Наглядова рада



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

До уваги акціонерів
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНО-
ПІЛЬГАЗ»	(надалі-Товариство),	місцезнаходження	Товариства:Україна,	
м.	Тернопіль,	вул.	Чернівецька,	54,	повідомляє	про	проведення	річних	за-
гальних	зборів	акціонерів,	які	відбудуться 24 квітня 2015 року о 10.00  го-
дині	за	місцезнаходженням	Товариства: Україна, м.Тернопіль, вул. Чер-
нівецька,54 в кабінеті №26.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	в	загальних	зборах	
розпочнеться	24	квітня	2015р.	об	8:45	год.	та	закінчиться	об	9:45	год.	за	
місцем	їх	проведення.

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	буде	
складений	станом	на	24	год.	20	квітня	2015	року.

Порядок денний:
1.Обрання	голови	та	членів	лічильної	комісії.
2.Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.
3.Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів	ак-

ціонерів.
4.Звіт	Голови	правління	ПАТ	«Тернопільгаз»	по	підсумках	фінансово-

господарської	діяльності	товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту.	Основні	напрямки	розвитку	на	2015	рік.

5.Звіт	Голови	Наглядової	ради	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту.

6.Звіт	голови	Ревізійної	комісії	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	на-
слідками	 розгляду	 звіту.	 Затвердження	 висновків	 Ревізійної	 комісії	 за	
2014		рік.

7.Затвердження	 звіту	 Товариства	 за	 2014	 рік.	 Порядок	 розподілу	
прибутків	 за	 2014	 рік	 та	 плановий	 розподіл	 прибутку	 Товариства	 на	
2015	рік.

8.Про	надання	повноважень,	на	підписання	договорів,	якщо	ринкова	
вартість	майна	або	послуг,	що	є	предметом	вчинення	значного	правочину,	
перевищує	25	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінан-
сової	звітності	акціонерного	Товариства	на	отримання	кредитів	і	надання	
майна	в	заставу	і	з	будь-яким	банком	України.

9.Припинення	повноважень	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії.
10.Обрання	членів	Ревізійної	комісії.
11.	Обрання	голови	Ревізійної	комісії	із	числа	обраних	членів	Ревізій-

ної	комісії.
12.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	догово-

рів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	головою	та	членами	Ревізійної	комі-
сії	і	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів,	(контр-
актів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства (тис.грн.)

Найменування показників
період

Звітний 
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього	активів 304127 312147
Основні	засоби	(залишкова	вартість) 180877 176285
Довгострокові	фінансові	інвестиції 859 542
	Виробничі	запаси 10974 12223
Сумарна	дебіторська	заборгованість 96504 111790
Грошові	кошти	та	їх	еквівалент 12824 9072
Нерозподілений	прибуток	(збиток) -65148 -92814
Власний	капітал 126350 96868
Статутний	капітал 73 73
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 177777 201634
Чистий	прибуток	(збиток) 416 1729
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1461017 1461017
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

1729 1762

Для	реєстрації	акціонери	повинні	при	собі	мати	документ,	що	посвідчує	
особу	(паспорт),	а	представники	акціонерів	додатково	повинні	мати	дові-
реність,	оформлену	і	засвідчену	відповідно	до	вимог	чинного	законодав-
ства.

Акціонери	мають	право	ознайомитись	з	матеріалами,	необхідними	
для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	особисто,	за	письмо-
вою	заявою,	у	робочі	дні	з	10	години	до	12	години,	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства,	у	кабінеті	№34,	звертатись	до	відповідальної	посадо-
вої	особи	Бочар	Н.З.,	а	у	день	проведення	загальних	зборів	—	у	місці	
їх	проведення.

Довідки	за	телефоном:	(0352)	47-61-17	Бочар	Н.З.,	Сампара	О.Є.
Правління Товариства 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
(далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30434963, місцезнаходження 

м. Київ, вул. Золотоустівська, 10-12, приміщення 83 в літ. А)повідом-
ляє,	що	15.04.2015 року	відбудуться річні	загальні	збори	акціонерів	То-
вариства	за	адресою: м. Київ, вул. Федорова 32 а, кімната перегово-
рів. Початок Загальних зборів о 10.30. 

Порядок денний:
1.	Обрання	Голови	та	Секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.	
2.	Обрання	членів	Лічильної	комісії.
3.	Розгляд	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.
4.	Розгляд	звіту	Правління	Товариства	за	2014	рік.
5.	Розгляд	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік.
6.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради,	

звіту	Правління,	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства.
7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
8.	Затвердження	висновків	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік.
9.	 Про	 прийняття	 рішення	щодо	 звільнення	 членів	Правління,	 На-

глядової	Ради	та	Ревізійної	Комісії	Товариства	від	відповідальності	пе-
ред	акціонерами	за	дії	у	звітному	періоді	 (2014	р.),	які	були,	стали	чи	
мають	бути	відомі	акціонерам	Товариства.

10.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	рік.
11.	Прийняття	рішення	про	виплату	дивідендів.	Затвердження	роз-

міру	дивідендів	та	порядку	їх	виплати.
12.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Нагля-

дової	ради	Товариства.
13.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
14.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії.

Реєстрація	 акціонерів	 та	 їх	 представників	 відбудеться	 з	 10.00	 до	
10.25	в	день	проведення	Загальних	зборів	за	місцем	їх	проведення.	Ак-
ціонери,	які	прибули	для	участі	у	Загальних	зборах,	повинні	мати	дові-
реність,	оформлену	належним	чином	згідно	з	законодавством	України,	
а	також	документ,	що	посвідчує	особу.	

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	За-
гальних	зборах,	—	08.04.2015	року	(станом	на	24.00).

З	матеріалами,	пов’язаними	з	Порядком	денним	Загальних	зборів,	
особи,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах,	можуть	ознайоми-
тись	за	місцезнаходженням	Товариства	у	робочі	дні,	в	робочий	час	—	з	
10.00	до	17.00	(обідня	перерва	з	13.00	до	14.00),	а	в	день	проведення	
чергових	загальних	зборів	—	також	у	місці	 їх	проведення.	Посадовою	
особою	Товариства,	відповідальною	за	порядок	ознайомлення	акціоне-
рів	з	документами,	визначено	Голову	Правління	Васютіна	Р.	М.	

Пропозиції	 щодо	 порядку	 денного	 Зборів	 подаються	 в	 письмовій	
формі	Наглядовій	 раді	 Товариства	 згідно	 з	 вимогами	чинного	 законо-
давства	України	та	Статуту	Товариства	за	адресою:	Україна,	01135	Київ,	
вул.	Золотоустівська,	10-12,	приміщення	83	в	літ.	А.	Пропозиції	вносять-
ся	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	проведення	Загальних	зборів.

Додаткову	інформацію	можна	отримати	за	телефоном:	
+38	(044)	585	-	55	-	08.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 198914 126709
Основні	засоби 10745 13112
Довгострокові	фінансові	інвестиції 30387 4117
Запаси 176 101
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3093 3508
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 117442 79175
Нерозподілений	прибуток (12073) (14906)
Власний	капітал 44664 41943
Статутний	капітал 33551 33551
Довгострокові	зобов’язання - 12
Поточні	зобов’язання	 6	459 4989
Чистий	прибуток	(збиток) 1876 1910
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) - -
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)	

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій	протягом	періоду

- -

Численність	працівників	на	кінець	
періоду	(осіб)

31 31

Голова Правління  Р.М. Васютін
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
РЕНЕСАНС КАПIТАЛ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 26333064
3.	Місцезнаходження 02002,	КИЇВ,	

ВУЛ.	РАЇСИ	ОКIПНОЇ,	8-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	496-88-96	(044)	496-88-97
5.	Електронна	поштова	адреса otselogorodtseva@rccf.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

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

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

Вiдповiдно	 до	 розпорядження	 №	 2316-Зв	 вiд	 10.03.2015	 року	 буде	
звiльнено	Бiтрiкову	Наталiю	Василiвну	13	березня	2015	року	з	посади	Го-
ловний	 бухгалтер,	 директор	 Департаменту	фiнансiв	 та	 бухгалтерського	
облiку	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	за	власним	бажанням	на	пiдставi	
поданої	нею	заяви.	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	
не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Непогашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	На	посадi	Головного	
бухгалтера,	директора	Департаменту	фiнансiв	та	бухгалтерського	облiку	
АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	перебувала	з	02.06.2014р.	

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 СТРИНЖА	ОЛЕГ	ВОЛОДИ-

МИРОВИЧ
ГОЛОВА	КОМIСIЇ	ДЛЯ	ПРОВЕ-
ДЕННЯ	РЕОРГАНIЗАЦIЇ	(КОМIСIЇ	
З	ПРИПИНЕННЯ)	БАНКУ

(під-
пис)

(ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 11.03.2015
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
РЕНЕСАНС КАПIТАЛ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 26333064
3.	Місцезнаходження 02002,	КИЇВ,	

ВУЛ.	РАЇСИ	ОКIПНОЇ,	8-Б	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	496-88-96	(044)	496-88-97
5.	Електронна	поштова	адреса otselogorodtseva@rccf.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

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

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Спостережної	 ради	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	

КАПIТАЛ»	вiд	06.03.2015	року	(протокол	№7)	прийнято	рiшення	звiльнити	
з	посади	Заступника	Голови	Правлiння	з	продажу	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	
КАПIТАЛ»	 (далi	—	Банк)	13	березня	2015	року	 (останнiй	робочий	день)	
Прусова	 Андрiя	 Олександровича	 у	 зв'язку	 з	 проведенням	 реорганiзацiї	
Банку	шляхом	приєднання	до	ПАТ	«ПУМБ».	Згода	фiзичної	особи	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	На	посадi	Заступника	Голови	Правлiння	з	продажу	АТ	«БАНК	РЕНЕ-
САНС	КАПIТАЛ»	перебував	з	15.01.2014р.	

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Спостережної	 ради	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	
КАПIТАЛ»	вiд	06.03.2015	року	(протокол	№7)	прийнято	рiшення	звiльнити	
з	посади	Заступника	Голови	Правлiння	з	роздрiбного	продажу	АТ	«БАНК	
РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi	—	Банк)	13	березня	2015	року	(останнiй	робо-
чий	день)	Полiщука	Дмитра	Iгоровича	у	зв'язку	з	проведенням	реорганiзацiї	
Банку	шляхом	приєднання	до	ПАТ	«ПУМБ».	Згода	фiзичної	особи	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	 На	 посадi	 Заступника	 Голови	 Правлiння	 з	 роздрiбного	 продажу	
АТ		«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	перебував	з	15.01.2014р.	

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Спостережної	 ради	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	
КАПIТАЛ»	вiд	06.03.2015	року	(протокол	№7)	прийнято	рiшення	звiльнити	
з	посади	члена	Правлiння	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi	—	Банк)	
13	березня	2015	року	 (останнiй	робочий	день)	Єщенка	Сергiя	Олексан-
дровича	у	зв'язку	з	проведенням	реорганiзацiї	Банку	шляхом	приєднання	
до	ПАТ	«ПУМБ».	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	
надана,	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 Банку	 не	 володiє.	 Непогашеної	
судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 На	 посадi	 члена	
Правлiння	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	перебував	з	28.09.2012р.	

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Спостережної	 ради	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	
КАПIТАЛ»	вiд	06.03.2015	року	(протокол	№7)	прийнято	рiшення	звiльнити	
з	посади	члена	Правлiння	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi	—	Банк)	
13	 березня	 2015	 року	 (останнiй	 робочий	 день)	 Колодяжну	 Олену	
Олександрiвну	у	зв'язку	з	проведенням	реорганiзацiї	Банку	шляхом	при-
єднання	до	ПАТ	«ПУМБ».	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Непо-
гашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	має.	 На	 посадi	
члена	 Правлiння	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	 перебувала	 з	
07.03.2007р.

Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Спостережної	 ради	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	
КАПIТАЛ»	вiд	06.03.2015	року	(протокол	№7)	прийнято	рiшення	звiльнити	
з	посади	в.о.	директора	Департаменту	внутрiшнього	аудиту	АТ	«БАНК	РЕ-
НЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi	—	Банк)	13	березня	2015	року	(останнiй	робочий	
день)	Бондаря	Тараса	Вiкторовича	у	зв'язку	з	проведенням	реорганiзацiї	
Банку	шляхом	приєднання	до	ПАТ	«ПУМБ».	Згода	фiзичної	особи	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	
не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	 На	 посадi	 в.о.	 директора	 Департаменту	 внутрiшнього	 аудиту	
АТ		«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	перебував	з	25.03.2014р.

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 СТРИНЖА	ОЛЕГ	

ВОЛОДИМИРОВИЧ
ГОЛОВА	КОМIСIЇ	ДЛЯ	ПРОВЕДЕН-
НЯ	РЕОРГАНIЗАЦIЇ	(КОМIСIЇ	З	
ПРИПИНЕННЯ)	БАНКУ

(під-
пис)

(ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 10.03.2015
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 
РЕНЕСАНС КАПIТАЛ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 26333064
3.	Місцезнаходження 02002,	КИЇВ,	

ВУЛ.	РАЇСИ	ОКIПНОЇ,	8-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	496-88-96	(044)	496-88-97
5.	Електронна	поштова	адреса otselogorodtseva@rccf.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

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

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

Вiдповiдно	до	рiшення	Спостережної	ради	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	
вiд	06.03.2015	року	(протокол	№6)	прийнято	рiшення	звiльнити	з	посади	За-
ступника	Голови	Правлiння	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi	—	Банк)	
06		березня	2015	року	(останнiй	робочий	день)	Сидорова	Андрiя	Володимиро-
вича	згiдно	з	поданою	ним	заявою.	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспорт-
них	даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Непога-
шеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 не	 має.	 На	 посадi	
Заступника	Голови	Правлiння	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	перебував	з	
21.03.2006р.	На	посаду	замiсть	звiльненої	особи	нiкого	не	призначено.	

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади СТРИНЖА	ОЛЕГ	ВОЛОДИ-

МИРОВИЧ
ГОЛОВА	КОМIСIЇ	ДЛЯ	ПРОВЕ-
ДЕННЯ	РЕОРГАНIЗАЦIЇ	(КОМIСIЇ	
З	ПРИПИНЕННЯ)	БАНКУ

(під-
пис)

(ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 10.03.2015
(дата)
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО –ДОСЛІДНЕ І 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО БУРОВОГО 
ІНСТРУМЕНТУ»
Код ЄДРПОУ 19032149

Повідомляє,	про	скликання	чергових	загальних	
зборів	акціонерів	які	відбудуться

16 квітня 2015 року о 16.00 годині 
за	адресою:	Україна, м. Київ, проспект Палладіна, буд. 44, 

п’ятий  поверх, кімната 515.
Порядок денний:

1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	Про	обрання	голови	та	секретаря	зборів.
3.	Затвердження	річного	звітy	Товариства	по	результатам	діяльності	за	

2014	рік.
4.	Розгляд	річного	звіту	виконавчого	органу	Товариства	та	прийняття	

рішення	за	результатами	такого	розгляду.
5.	Розподіл	прибутку	(покриття	збитків)	Товариства	за	результатами	ді-

яльності	Товариства	за	2014	рік.
6.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	То-

вариством	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рі-
шення.	Визначення	характеру	та	граничної	сукупної	вартості	таких	право-
чинів.

7.	Прийняття	рішення	про	розподіл	дивідендів.
8.	Різне.
Реєстрація	акціонерів	та	довірених	осіб	проводитиметься	в	день	 і	за	

місцем	проведення	позачергових	загальних	зборів	з	15.00	до	15.55.	Для	
реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	документи,	що	посвідчу-
ють	особу.	Представникам	–	належно	оформлену	довіреність.

Перелік	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 чергових	 загальних	
зборах	акціонерів,	складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	
дня	проведення	позачергових	загальних	зборів	акціонерів

Акціонери	та	їх	представники	можуть	ознайомитись	з	документами,	що	
стосуються	підготовки	та	скликання	позачергових	загальних	зборів	та	по-
рядку	денного	 за	 адресою:	Україна,	м.	 Київ,	 проспект	Палладіна,	 буди-
нок	44,	п’ятий	поверх,	кімната	515,	у	робочі	дні	з	9.00	до	17.00.	Відпові-
дальна	особа	Суворова	К.С.
Основні показники фінансово – господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний попере-
дній

2014 2013
Усього	активів 35122 36206
Основні	засоби 5368 4676
Довгострокові	фінансові	інвестиції --- ---
Запаси 11164 11548
Сумарна	дебіторська	заборгованість 16996 1705
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 409 1705
Нерозподілений	прибуток 10538 10314
Власний	капітал 10566 10342
Статутний	капітал 19 19
Довгострокові	зобов'язання 5384 5405
Поточні	зобов'язання 19172 20459
Чистий	прибуток	(збиток) 224 3036
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 76 76
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

--- ---

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

--- ---

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 78 90

Тел.	для	довідок	8	(044)	424-20-89	
Генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту» 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 
(код	 за	 ЄДРПОУ:	 01033390,	 місцезнаходження:	 Чернігівська	 обл.,	

м.		Нiжин,	вул.	Носівський	шлях,	56)	повідомляє	про	проведення	чергових	
загальних	зборів	акціонерів,	які	відбудуться 23 квітня 2015 року о 11-00 го-
дині за	адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях,  56,  
актовий зал.

Реєстрація	 акціонерів	 та	 їх	 представників	 проводиться	 	 з	 10-00	 по	 
10-55	години.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	чер-
гових	загальних	зборах	акціонерів	—	17	квітня	2015	року.

Порядок денний:
1.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії
2.	Про	обрання	голови	та	секретаря	зборів.
3.	 Звіт	 правління	 про	 фінансово	 господарську	 діяльність	 ПАТ	 за	

2014		рік	та	основні	напрямки	діяльності	ПАТ	на	2015	рік.
4.	Про	затвердження	балансу	та	річних	фінансових	результатів	діяль-

ності	Товариства	за	2014	рік.
5.	Звіт	наглядової	ради	за	2014	рік.
6.	Розподіл	прибутку	за	2014	рік	та	затвердження	плану	розподілу	при-

бутку	на	2015	рік
Для	 участі	 в	 чергових	 загальних	 зборах	акціонери	повинні	мати	при	

собі	паспорт,	представники	акціонерів	—	доручення	(згідно	чинного	зако-
нодавства)	та	паспорт.

З	документами	щодо	питань	порядку	денного	загальних	зборів	акціо-
нерів	Товариства	до	дати	їх	проведення	акціонери	можуть	ознайомитися	
з	понеділка	по	п’ятницю,	з	9-30	до	17-00,	за	адресою:	Чернігівська	обл.,	
м.	Нiжин,	вул.	Носівський	шлях,	56,	кабінет	секретаря	наглядової	ради,		а	
в	день	проведення	загальних	зборів	—	у	місці	їх	проведення.	

Відповідальною	особою	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	доку-
ментами	є	секретар	наглядової	ради:	Аушев	С.	М.

Довідки за тел: (04631) 5-36-61
Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період 2014
Попередній
період 2013

Усього	активів 17374 16540
Основні	засоби 6013 5924
Довгострокові	фінансові	інвестиції 1033 1033
Запаси 4822 5260
Сумарна	дебіторська	забогованість 4934 4257
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 5 39
Нерозподілений	прибуток 126 120
Власний	капітал 5233 5227
Статутний	капітал 843 843
Довгострокові	зобов’язання 447 601
Поточні	зобов’язання 11694 10712
Чистий	прибуток	(збиток) 6 118
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 295792 295792
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 122 112
Директор ПАТ «НОМЗ»  Ворона А.П.

ВАЖЛИВО!
Зверніть увагу, акціонери , яки не заключили  договір по обслу-

говуванню цінних паперів з депозитарною установою, участі в за-
гальних зборах не приймають. За довідками звертатись до депо-
зитарної  установи: ТОВ «Прибуток Плюс» 010033 м. Київ, вул. 
Саксаганського, буд. 53/80, приміщення 2, 5-й поверх, тел/факс: 
(044) 287-39-93, мобільний: (093)502-53-30, (050)584-61-98, (096)132-38-28, 
та до секретаря наглядової ради ПАТ «НОМЗ» з понеділка по 
п’ятницю по тел. (04631) 5-36-61 або 0962280513 з 9.00 до 16.00.
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Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Бехівський спеціалізований 

кар’єр» (надалі — «Товариство») 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі 

— «Збори»)
Дата	та	час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	в	Збо-

рах:	17	квітня	2015	року	з	11	години	30	хвилин	до	11	годин	50	хвилин.
Дата	та	час	відкриття	(проведення)	Зборів:	17 квітня 2015 року о 12-00 

годині.
Місце	 реєстрації	 акціонерів	 та	 проведення	 Зборів:	Житомирська об-

ласть, Коростенський район, с. Михайлівка, вул. Заводська, 1 (адмін-
будівля, приймальня Голови Правління).

Місцезнаходження	 Товариства:	 11523,	 Україна,	Житомирська	 область,	
Коростенський	район,	с.	Михайлівка.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Зборах:	
перелік	складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	дня	прове-
дення	Зборів	10	квітня	2015	року.

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

1.	Обрання	лічильної	комісії	Зборів.
2.	Затвердження	порядку	проведення	Зборів.
3.	Звіт	Правління	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	

звіту	Правління	за	2014	рік.
4.	Звіт	Ревізійної	комісії	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	за	2014	рік.
5.	Звіт	Наглядової	ради	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту	Наглядової	ради	за	2014	рік.
6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
7.	Визначення	та	затвердження	порядку	розподілу	прибутку	та	збитків	

Товариства	за	2014	рік.
8.	Про	відкликання	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Товариства.
9.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.

10.	Про	затвердження	умов	договорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	
членами	Наглядової	ради	Товариства;	про	встановлення	розміру	винагоро-
ди	членам	Наглядової	ради	Товариства.	Про	обрання	особи,	яка	уповно-
важується	на	підписання	договорів	(договорів)	з	членами	Наглядової	ради	
Товариства.	

11.	Про	відкликання	голови	та	членів	Ревізійної	комісії	Товариства
12.	Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
13.	Прийняття	рішень	про	вчинення	Товариством	значних	та	інших	пра-

вочинів,	схвалення	значних	та	інших	правочинів	та	рішень	про	попереднє	
схвалення	значних	та	інших	правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 рік

Попередній 
2013 рік

Усього	активів 171	459,0 84	954,0
Основні	засоби	 27	589,0 31	981,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0,0 0,0
Запаси 10	205,0 8	760,0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 54	717,0 47	066,0
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 8	369,0 2	589,0
Нерозподілений	прибуток -81	213,0 -77	055,0
Власний	капітал 57	294,0 61	452,0
Статутний	капітал 100	275,0 100	275,0
Довгострокові	зобов’язання 102	023,0 0,0
Поточні	зобов’язання 12	142,0 33	228,0
Чистий	прибуток	(збиток) -4	158,0 -3	063,0
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 401	098	949 401	098	949
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0,0 0,0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 94 93

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БЕТОНМАШ»  
код	ЄДРПОУ	00240052	(надалі	—	Товариство)

повідомляє	про	скликання	річних	загальних	зборів	акціонерів
Місцезнаходження Товариства: Україна,	Донецька	обл.,	м.	Слов’янськ	,	

вул.	Солоділова,	буд.1.
Дата проведення чергових загальних зборів:	23	квітня	2015	року.	Час 

початку загальних зборів:	14-00	в	день	проведення	загальних	зборів.
Місце проведення загальних зборів:	 Україна,	 м.	Слов’янськ,	 Доне-

цької	обл.,	вул.	Солоділова,	буд.1,	будинок	культури	«Жовтень»,	перший	
поверх,	приміщення	актової	зали.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників:	з	12-00	до	13-40	в	день	
проведення	 загальних	 зборів	 за	 адресою	 проведення	 річних	 загальних	
зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 17	 квітня	 2015	 року.	 Телефони для довідок:	 
(0626)	63-55-47,	63-55-15	

Перелік питань, які виносяться на голосування — Порядок денний:
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	регламенту	Загаль-

них	зборів	акціонерів	Товариства.
2.	Звіт	Правління	про	підсумки	фінансово-господарської	діяльності	То-

вариства	за	2014	рік.
3.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	про	роботу	в	2014	році.	
4.	Звіт	та	висновок	Ревізійної	комісії	за	підсумками	перевірки	фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	в	2014	рік.
5.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
6.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління,	звіту	На-

глядової	Ради,	звіту	і	висновку	Ревізійної	комісії,	річного	звіту	Товариства	
за	2014	рік.

7.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	Товариства	за	результата-
ми	роботи	Товариства	у	2014	році.

8.	Про	відображення	збитків,	отриманих	Товариством	при	проведені	у	
місті	Слов’янську	антитерористичної	операції.	

9.	Затвердження	основних	напрямків	діяльності	 акціонерного	Товари-
ства	на	2015	рік.

10.	Про	прийняття	рішення	про	дострокове	припинення	повноваження	
членів	Правління	Товариства.	

11.	Про	обрання	членів	Правління	Товариства.
12.	Про	прийняття	рішення	про	дострокове	припинення	повноважень	

членів	Ревізійної	комісії	Товариства.

13.	Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
14.	Про	затвердження	умов	цивільно	—	правових	договорів,	що	уклада-

тимуться	з	членам	Ревізійної	комісії,	обрання	особи,	яка	уповноважується	
на	підписання	цивільно	—	правових	договорів	з	членами	Ревізійної	комісії	
Товариства.

Особам,	 які	 прибудуть	 для	 участі	 у	 роботі	 загальних	 зборів	 при	 собі	
мати	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт,	свідоцтво	про	народження),	
представникам	акціонерів	фізичних	осіб	—	довіреність,	оформлену	згідно	
чинного	законодавства	та	документ,	що	посвідчує	особу.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:	Для	озна-
йомлення	з	матеріалами	щодо	питань,	які	виносяться	на	голосування,	акці-
онери	 Товариства,	 або	 їх	 представники	 повинні	 звертатися	 особисто	 у	
робочі	дні	з	9-00	до	15-00	до	кабінету	№	14	заводоуправління	Товариства,	
телефонувати,	 або	 надсилати	 письмові	 запити	 на	 адресу	 Товариства.	 В	
день	 проведення	 зборів	 з	 документами	 можна	 ознайомитися	 за	 місцем	
проведення	зборів.

Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	з	матеріалами,	що	сто-
суються	 питань	 порядку	 денного	 —	 член	 правління	 Дятлова	 Людмила	
Олександрівна.	

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 73661 70422
Основні	засоби 13903 13176
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 35577 41235
Сумарна	дебіторська	заборгованість 19976 12166
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 833 140
Нерозподілений	прибуток 34784 33528
Власний	капітал 38854 37598
Статутний	капітал 3256 3256
Довгострокові	зобов’язання 4451 9817
Поточні	зобов’язання 30356 23007
Чистий	прибуток	(збиток) 1256 1936
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 32563 32563
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 453 502

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»
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Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен	акціонер,	на-
правивши	на	адресу	Товариства	відповідну	письмову	вимогу,	може	озна-
йомитись	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 питань	
порядку	денного,	за	місцезнаходженням	Товариства:	Житомирська	область,	
Коростенський	район,	с.	Михайлівка,	вул.	Заводська,	1	(адмінбудівля,	прий-
мальня	Голови	Правління)	кожного	робочого	дня	з	09.00	до	16.00	години,	за	
виключенням	обідньої	перерви	з	12.00	до	13.00	години,	а	в	день	проведен-
ня	Зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	 з	документами	—	Голова	Правління	Товариства	По-

ляновський	Анатолій	Іванович.	Документи	в	електронній	формі	надаються	
безоплатно,	а	у	письмовій	формі	—	на	платній	основі	і	відповідно	до	умов	
затверджених	Наглядовою	радою	Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
-	 документ,	що	 посвідчує	 особу	 акціонера	 чи	 його	 представника	 (пас-

порт);
-	довіреність	на	право	участі	у	Зборах,	або	інший	документ,	що	підтвер-

джує	повноваження	(для	представників	юридичних	та	фізичних	осіб).

Телефони для довідок : (04142) 6–43–24; 6–43–87.

ПУБЛIЧНЕ	 АКЦIОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «СПЕЦIАЛIЗОВАНА	 ПЕРЕ-
СУВНА	МЕХАНIЗОВАНА	КОЛОНА	№501»	код	ЄДРПОУ	01354421,	місцез-
находження:	м.	Київ	,	Голосiївський,	03022,	м.	Київ	,	пров.Охтирський,	буди-
нок	3,	надалі	—	Товариство,	повідомляє	про	те,	що	23 квітня 2015 року об 
12 год. 00 хв за	 адресою: 03022, Україна, м. Київ, пров. Охтирський, 
будинок 3, поверх перший, літера А, кімната № 7	відбудуться	загальні	
збори	Товариства.

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

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів	Товари-
ства.

2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	Това-
риства.

3.	Затвердження	порядку	ведення	(регламенту)	загальних	зборів	акціо-
нерів	Товариства;	затвердження	порядку	голосування	на	зборах.

4.	Звіт	голови	правління	про	результати	фінансово-господарської	діяль-
ності	Товариства	у	2014	році.

5.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	у	2014	році.
6.	Звіт	ревізора	про	перевірку	фінансово-господарської	діяльності	акці-

онерного	 товариства	 за	 результатами	 2013	 фінансового	 року.	 Висновок	
ревізійної	комісії	за	підсумками	перевірки	фінансово-господарської	діяль-
ності	Товариства	за	результатами	2014	року

7.	Прийняття	рішення	за	нслідками	розгляду	зіту	наглядової	ради,	звіту	
голови	правління,	звіту	ревізора	за	2014	рік.

8.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
9.	Про	розподіл	прибутку	(порядку	покриття	збитків)	Товариства	за	під-

сумками	роботи	у	2014	році
10.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
11.	Прийняття	рішення	про	припинення	дії	внутрішніх	документів	Това-

риства,	 затверджених	 загальними	 зборами,	 наглядовою	 (спостережною)	
радою,	виконавчим	органом,	ревізійною	комісією	Товариства	та	посадови-
ми	особами	органів	Товариства	до	«05»	вересня	2014	року.

12.	Внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	затвердження	нової	
редакції	Статуту	Товариства.

13.	Затвердження	положень	про	загальні	збори	Товариства,	наглядову	
раду	Товариства,	виконавчий	орган	Товариства,	ревізора	Товариств.

14.	Прийняття	рішення	про	дострокове	припинення	повноважень	членів	
наглядової	ради	Товариства.

15.	Затвердження	кількісного	складу	наглядової	ради	Товариства.
16.	Обрання	 членів	 наглядової	 ради	 Товариства,	 затвердження	 умов	

цивільно-правових	договорів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	уклада-
тимуться	з	ними,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	
уповноважується	на	підписання	договорів	(контрактів)	з	членами	наглядо-
вої	ради	Товариства.

17.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	голови	правління	
Товариства.

18.	Обрання	директора	Товариства.

Реєстрація	учасників	загальних	зборів	Товариства	буде	здійснюватись	
реєстраційною	комісією	з	з	11:00	до	11-45	в	день	скликання	загальних	збо-
рів	за	місцем	їх	проведення.	за	місцем	проведення	загальних	зборів	Това-
риства:	03022,	Україна,	м.	Київ,	пров.	Охтирський,	будинок	3,	поверх	пер-
ший,	 літера	 А,	 кімната	 №	 7	 в	 день	 проведення	 зборів.	 Для	 реєстрації	
участі	в	загальних	зборах	акціонерам	Товариства	необхідно	мати	при	собі	
паспорт,	 представникам	 акціонерів	—	 паспорт	 і	 довіреність,	 оформлену	
згідно	вимог	чинного	законодавства	України.	

Перелік	акціонерів	ПАТ	«СПМК-501»,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	Товариства,	призначених	на	23	квітня	2015	року,	складаєть-
ся	станом	на	24	годину	17	квітня	2015	року.	

Акціонери	Товариства	 та	 їх	повноважні	представники	можуть	ознайоми-
тись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	ден-
ного	загальних	зборів	Товариства	за	адресою	м.	Київ	,	Голосiївський,	03022,	
м.	Київ	,	пров.Охтирський,	будинок	3	у	вівторок	та	четвер	з	10-00	до	12-00,	а	в	
день	проведення	загальних	зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	ак-
ціонерів	з	документами	—	Голова	правління	Товариства	,	тел.	044-258-70-99;	
для	ознайомлення	 з	 документами	акціонер	або	його	 повноважний	пред-
ставник	за	відповідною	довіреністю	має	звернутися	із	письмовою	заявою	
на	 ім’я	 Товариства	 за	 адресою:	 м.	 Київ	 ,	 Голосiївський,	 03022,	 м.	 Київ	 ,	
пров.Охтирський,	будинок	3

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	044-258-70-99.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 952 994
Основні	засоби 817 857
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 134 137
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1 -
Нерозподілений	прибуток (38) 18
Власний	капітал 537 593
Статутний	капітал 133 133
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 415 401
Чистий	прибуток	(збиток) (56) (147)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 531640 531640
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

Голова правління  Рейда Микола Федорович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №501»

На	доповнення	до	ПОВІДОМЛЕННЯ	про	проведення	загальних	зборів	
акціонерів	ПАТ	 «ХАРКІВГАЗ»	 призначених	 на	26.03.2015 року,	 яке	 було	
опубліковане	20.02.2015	року	у	Бюлетні	«Відомості	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку»	№	35	(2039),	ПАТ	«ХАРКІВГАЗ»	інфор-
мує	про	основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	товариства	
за	2013	-	2014рр.	(тис.грн.).

Найменування показника період
2014р.* 2013р.

Усього	активів 575	556 416	378
Основні	засоби	 215	272 86	195
Довгострокові	фінансові	інвестиції 17	576 22	058
Запаси 6 523 7	880
Сумарна	дебіторська	заборгованість 235	714 148	676
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 61	049 107	830
Нерозподілений	прибуток -33	096 75	547

Власний	капітал 32 533 141	176
Статутний	капітал 3	641 3	641
Довгострокові	зобов’язання 159	491 46	747
Поточні	зобов’язання 383	532 228	455
Чистий	прибуток	(збиток)	 -105	045 24	999
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 7	280	924 7	280	924
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 3 050 3 155

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

ПАТ «ХАРКІВГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВГАЗ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНВІЖН — УКРАЇНА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ЕНВІЖН	—	УКРАЇНА»	

(далі	—	Товариство),	код	в	ЄДРПОУ	19494134,	яке	розташоване	за	
адресою:	м.	Київ,	вул.	Північно-Сирецька,	1,	в	Генерального	директо-
ра	Рогожка	Івана,	який	діє	на	підставі	Статуту	Товариства,	повідом-
ляє	про	проведення	Товариством	Річних	Загальних	зборів	акціонерів,	
які	 відбудуться	 «15» квітня 2015 року	 за	 адресою: м. Київ, 
вул.  Північно-Сирецька, буд. 1, кімната 204, початок об 11:00.	Ре-
єстрація	акціонерів	Товариства	та	їх	повноважних	представників	для	
участі	у	Загальних	зборах	відбуватиметься	з	10:00	до	10:50	за	місцем	
проведення	зборів.	Право	на	участь	у	Загальних	зборах	Товариства	
будуть	мати	акціонери,	 зазначені	в	переліку	акціонерів	складеному	
станом	на	«09»	квітня	2015	р.

Порядок денний 
(питання, що виносяться на голосування):

1.	Про	обрання	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
2.	Про	розгляд	звіту	та	затвердження	висновку	Ревізійної	комісії	

Товариства	за	2014	р.
3.	Про	розгляд	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	р.
4.	Про	розгляд	звіту	Генерального	директора	Товариства	за	2014	р.
5.	 Про	 затвердження	 річного	 звіту	 Товариства	 та	 результатів	

фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	2014	р.
6.	Про	розподіл	прибутку	(покриття	збитків)	Товариства	та	виплату	

дивідендів.
7.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства	та	затвердження	Ста-

туту	у	новій	редакції.	
Рішення	про	скликання	Річних	Загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства	прийнято	на	засіданні	Наглядової	ради	Товариства	(Протокол	
№01	від	05.03.2015	р.),	відповідно	до	ст.	32	Закону	України	від	17		ве-
ресня	2008	року	№514-VI	«Про	акціонерні	товариства».

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати:

а)	акціонерам	—	документ,	що	посвідчує	особу;
б)	представникам	акціонерів	—	документ,	що	засвідчує	особу,	та	

доручення,	оформлене	згідно	чинного	законодавства	України.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі за-

значених документів згідно з реєстром акціонерів у порядку 
відповідно чинному законодавству України. 

З	 документами	 та	 матеріалами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рі-
шень	з	питань	порядку	денного	акціонери	Товариства	можуть	озна-
йомитися	за	місцезнаходженням	Товариства	у	робочі	дні	з	понеділка	
по	п’ятницю,	окрім	святкових	днів,	робочий	час	з	9-00	до	18-00	в	кім-
наті	№204,	попередньо	письмово	повідомивши	про	таку	необхідність	
Голову	Наглядової	ради	Товариства,	який	відповідальний	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами.	В	день	проведення	загаль-
них	зборів	акціонери	можуть	також	ознайомитися	 із	документами	у	
місці	проведення	зборів.	

Телефон для довідок: (044) 239-99-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)* 
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього	активів 295481 367166
Основні	засоби 15960 21641
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 35704 51906
Сумарна	дебіторська	заборгованість 97320 131850
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 7296 35112
Нерозподілений	прибуток (266777) (57980)
Власний	капітал (261695) (52898)
Статутний	капітал 2000 2000
Довгострокові	зобов’язання 276900 132891
Поточні	зобов’язання 280286 287173
Чистий	прибуток	(збиток) (208797) (47245)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 20000 20000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 44 271

Генеральний директор
АТ «ЕНВІЖН — УКРАЇНА» 
________________________ І. Рогожка 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНВІЖН — АКТИВИ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ЕНВІЖН	—	АКТИВИ»	

(надалі	—	Товариство),	код	в	ЄДРПОУ	19115651,	яке	розташоване	за	
адресою:	м.	Київ,	вул.	Північно-Сирецька,	1,	в	особі	Директора	Коза-
ка	Тараса	Миколайовича,	 який	діє	 на	 підставі	Статуту	Товариства,	
повідомляє	про	проведення	Товариством	Річних	Загальних	зборів	ак-
ціонерів,	які	відбудуться	«15» квітня 2015 року	за	адресою:	м. Київ, 
вул. Північно-Сирецька, буд. 1, кімната 204, початок о 15:00.	Реє-
страція	акціонерів	Товариства	та	їх	повноважних	представників	для	
участі	у	Загальних	зборах	відбуватиметься	з	14:00	до	14:50	за	місцем	
проведення	зборів.	Право	на	участь	у	Загальних	зборах	Товариства	
будуть	мати	акціонери,	 зазначені	в	переліку	акціонерів	складеному	
станом	на	«09»	квітня	2015	р.	

Порядок денний  
(питання, що виносяться на голосування):

1.	Про	обрання	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
2.	Про	розгляд	звіту	та	затвердження	висновку	Ревізійної	комісії	

Товариства	за	2014	р.
3.	Про	розгляд	звіту	Директора	Товариства	за	2014	р.
4.	 Про	 затвердження	 річного	 звіту	 Товариства	 та	 результатів	

фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	2014	р.
5.	Про	розподіл	прибутку	(покриття	збитків)	Товариства	та	виплату	

дивідендів.
Рішення	про	скликання	річних	Загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства	 прийнято	 Директором	 Товариства	 (Наказ	 №	 НВА.1.0	 від	
10.03.2015	 р.),	 відповідно	 до	 ст.	 32	 Закону	 України	 від	 17	 вересня	
2008	року	№514-VI	«Про	акціонерні	товариства».

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів при 
собі необхідно мати:

а)	акціонерам	—	документ,	що	посвідчує	особу;
б)	представникам	акціонерів	—	документ,	що	засвідчує	особу,	та	

доручення,	оформлене	згідно	чинного	законодавства	України.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі за-

значених документів згідно з реєстром акціонерів у порядку 
відповідно чинному законодавству України. 

З	 документами	 та	 матеріалами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рі-
шень	з	питань	порядку	денного	акціонери	Товариства	можуть	озна-
йомитися	за	місцезнаходженням	Товариства	у	робочі	дні	з	понеділка	
по	п’ятницю,	окрім	святкових	днів,	робочий	час	з	9-00	до	18-00	в	кім-
наті	№204,	попередньо	письмово	повідомивши	про	таку	необхідність	
Директора	Товариства,	який	відповідальний	за	порядок	ознайомлен-
ня	 акціонерів	 з	 документами.	В	 день	 проведення	Загальних	 зборів	
акціонери	можуть	також	ознайомитися	із	документами	у	місці	прове-
дення	зборів.	

Телефон для довідок: (044) 239-99-26
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)* 
Найменування показника період 

звіт-
ний 

попередній 

Усього	активів		 5484,3 5042,7
Основні	засоби		 1633,6 2065,8
Довгострокові	фінансові	інвестиції		 0 0
Запаси	 0 0
Сумарна	дебіторська	заборгованість		 3832,4 2969,1
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 17,2 7,1
Нерозподілений	прибуток	 2201,8 1826,1
Власний	капітал	 5286,1 4910,4
Статутний	капітал	 3000,0 3000,0
Довгострокові	зобов’язання	 6,2 4,7
Поточні	зобов’язання	 192,0 127,6
Чистий	прибуток	(збиток)	 375,7 245,6
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 600000 600000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

4 5

Директор 
АТ «ЕНВІЖН — АКТИВИ» ______________________ Т.М. Козак
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ»

(код	ЄДРПОУ:	02132668,	місцезнаходження:	03680,	м.	Київ,	вул.	Ма-
шинобудівна,	44)	повідомляє,	про	проведення	чергових	Загальних	зборів	
акціонерів,	які	відбудуться	17 квітня 2015 року о 12.00 год. у приміщенні 
холу	за	адресою:	м. Київ, вул. Машинобудівна, 44.	Реєстрація	акціоне-
рів	та	їх	представників	проводиться	з	11.00	до	11.45	за	місцем	та	в	день	
проведення	зборів. Телефон: (044) 247-41-56.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	10	квітня	2015	року.	

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Про	обрання	лічильної	комісії,	Голови	та	Секретаря	Загальних	збо-

рів	акціонерів.
2.	Звіт	Правління	Товариства	про	результати	фінансово	—	господар-

ської	діяльності	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту	правління.

3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	підсумками	2014	року	та	прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.

4.	Звіт	 та	Висновки	Ревізійної	 комісії	 Товариства	про	підсумки	пере-
вірки	 фінансово	—	 господарської	 діяльності	 Товариства	 за	 2014	 рік	 та	
прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	ревізійної	комісії.

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

6.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	
Наглядової	ради.

7.	 Обрання	 членів	 Наглядової	 ради.	 Затвердження	 умов	 цивільно-
правових	договорів,	трудових	договорів,	що	укладатимуться	з	ними,	вста-
новлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

8.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	
Ревізійної	комісії.	

9.	 Обрання	 членів	 Ревізійної	 комісії.	 Затвердження	 умов	 цивільно-
правових	договорів,	трудових	договорів,	що	укладатимуться	з	ними,	вста-
новлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	договорів	з	членами	Ревізійної	комісії.

Акціонери	можуть	ознайомиться	з	матеріалами,	які	необхідні	для	про-
ведення	зборів	в	робочі	дні	з	11.00	до	16.00	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Ма-
шинобудівна,	44	(бухгалтерія),	а	в	день	проведення	Загальних	зборів	—	
також	 в	місці	 їх	 проведення.	 Відповідальним	 за	 порядок	 ознайомлення	
акціонерів	з	документами	визначений	Голова	Правління.	Пропозиції	щодо	
Порядку	денного	Загальних	зборів	приймаються	за	адресою	фактичного	
місцезнаходження	Товариства.

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

Увага! Згідно	 закону	 України	 «Про	 депозитарну	 систему	 України»,	
власнику	цінних	паперів	необхідно	звернутися	до	депозитарної	установи	
та	укласти	з	нею	договір	про	обслуговування	рахунка	в	цінних	паперах	від	
власного	імені.	Якщо	власник	не	укладе	договір	про	обслуговування	цін-
них	 паперів	 від	 власного	 імені,	 цінні	 папери	 такого	 власника	 не	 будуть	
враховуватися	при	визначенні	 кворуму	та	при	 голосуванні	на	загальних	
зборах	акціонерів	товариства.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 12443 11669
Основні	засоби 11869 11172
Довгострокові	фінансові	інвестиції 68 68
Запаси 92 105
Сумарна	дебіторська	заборгованість 411 318
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 3 5
Нерозподілений	прибуток 2938 2052
Власний	капітал 9133 8260
Статутний	капітал 5930 5930
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 1219 968
Чистий	прибуток	(збиток) 933 1083
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 23720952 23720952
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

36 38

Голова Правління /підпис/  С.Ю.Демченко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГІДРОСПЕЦБУД»

код	за	ЄДРПОУ:	01416470,	місцезнаходження:	03067,	м.	Київ,	вул.	Гар-
матна,	6	(далі	-Товариство),	повідомляє,	що	згідно	з	рішенням	Наглядової	
ради	публічного	акціонерного	товариства	«УКРГІДРОСПЕЦБУД»	(прото-
кол	№	1	від	11	березня	2015	року),	24 квітня 2015 року о 10-00 год.00 хв. 
у приміщенні адміністративного корпусу	 за	адресою:	03148 м. Київ, 
вул. Василя Верховинця 1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22,	
відбудуться	річні	Загальні	збори	акціонерів	Товариства	(далі	—	Збори),	з	
наведеним	нижче	порядком	денним:

Порядок денний
1.	Про	обрання	лічильної	комісії,	Голови	та	Секретаря	Загальних	збо-

рів	акціонерів,	затвердження	регламенту	Загальних	зборів	акціонерів.
2.	Звіт	Правління	Товариства	про	результати	фінансово	—	господар-

ської	діяльності	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту.

3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	підсумками	2014	року	та	прий-
няття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.

4.	Звіт	та	Висновки	Ревізійної	комісії	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту.

5.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збитків),	річно-
го	фінансового	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014	рік.

6.	Припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради.
7.	Обрання	Голови	та	членів	Наглядової	ради.
8.	Припинення	повноважень	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії.
9.	Обрання	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах:	на	24	год.00	хв.	20	квітня	2015	року.	Реєстрація	акціонерів	
(їхніх	представників)	для	участі	у	Зборах	відбудеться	у	день	проведення	
Зборів	за	місцем	їх	проведення.	Початок	реєстрації:	о	09	год.	00	хв.,	за-
кінчення	—	о	09	год.	45	хв.	

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

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	проектами	рішень	Зборів	з	питань	
порядку	 денного	 за	 адресою	 місцезнаходження	 товариства	 (03067,	
м.	Київ,	вул.	Гарматна,	6,	другий	поверх,	кабінет	№.	22)	

-	до	дня	проведення	Зборів	—	у	робочі	дні	з	10:00	до	16:00;
-	у	день	проведення	Зборів	—	за	місцем	їх	проведення:	03148,	м.	Київ,	

вул.	Василя	Верховинця,	1	(другий	поверх,	бухгалтерія,	кабінет	№	22).
Відповідальним	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами	

визначений	Виконуючий	обов’язки	Голови	правління	Харів	Андрій	Івано-
вич,	телефон	(44)	407-60-71,	адреса:	03148,	м.	Київ,	вул.	Василя	Верхо-
винця,	1	(другий	поверх	,	бухгалтерія,	кабінет	№.	22).	

Пропозиції	щодо	порядку	денного	Зборів	акціонерів	Товариства	будуть	
прийматися	в	порядку	та	строки,	визначені	Законом	України	«Про	акціо-
нерні	товариства».	

Якщо	до	 порядку	 денного	 будуть	 внесені	 зміни,	 остаточний	 порядок	
денний	 буде	 повідомлений	 акціонерам	 Товариства	 не	 менше	 ніж	 за	
10	днів	до	дня	проведення	Зборів	в	порядку,	визначеному	Законом	Украї-
ни	«Про	акціонерні	товариства».	Телефон	для	довідок:	407-60-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього	активів 30087 28243
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 25414 26456
Довгострокові	фінансові	інвестиції 58 58
Запаси 118 117
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3615 1518
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 79 48
Власний	капітал 4918 5768
Статутний	капітал 12000 12000
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -19431 -18581
Довгострокові	зобов’язання 14213 14213
Поточні	зобов’язання 10956 8262
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн.)

-0,03543 -0,11088

Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 23989240 23989240
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

37 39

В.О. Голови Правління  Харів А.І.
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Шановний акціонер ПАТ «ДМК «ТАВРІЯ»!
Повідомляємо	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціонерів	ПУ-

БЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ДІМ	МАРОЧНИХ	КОНЬЯКІВ	
«ТАВРІЯ»,	код	за	ЄДРПОУ	00413475,	місцезнаходження:	74905,	Херсон-
ська	область,	м.	Нова	Каховка,	проспект	Дніпровський,	299	(далі	—	Това-
риство),	які	відбудуться	15 квітня 2015 року о 10.00	за	адресою:	74905, 
Херсонська обл., м. Нова Каховка, Центральна Основа, пр-т Дніпров-
ський, 166, будинок культури ПАТ «ДМК «Таврія», актова зала № 1. 
Реєстрація	учасників	загальних	зборів	з	8.00	до	9.50	у	день	та	за	місцем	
проведення	загальних	зборів.	Для	реєстрації	акціонерам	Товариства	не-
обхідно	мати	при	собі	документ,	який	ідентифікує	особу	(паспорт),	пред-
ставникам	акціонерів	—	документ,	який	ідентифікує	особу	та	документ,	що	
підтверджує	 повноваження	представника	на	 участь	 у	 загальних	 зборах,	
оформлений	згідно	вимог	чинного	законодавства	України.	

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів,	прийняття	рішен-

ня	про	припинення	їх	повноважень.	
2.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів.	
3.	 Звіт	 виконавчого	 органу	 Товариства	 про	 результати	 фінансово	—	

господарської	діяльності	Товариства	у	2014	році	та	його	затвердження.
4.	 Звіт	 та	 висновок	Ревізійної	 комісії	 Товариства	 по	 звіту	 та	балансу	

Товариства	за	2014	рік	та	його	затвердження.
5.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	про	діяльність	у	2014	році	та	його	

затвердження.
6.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради,	

звіту	Ревізійної	комісії,	звіту	виконавчого	органу	Товариства.	
7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства.	
8.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	з	урахуванням	вимог,	перед-

бачених	чинним	законодавством.
9.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятись	

Товариством	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	прийняття	рішення,	
та	надання	відповідних	повноважень.

10.	Внесення	змін	до	Статуту	ПАТ	«ДМК	«Таврія»	шляхом	викладення	
його	в	новій	редакції.	Надання	повноважень	щодо	підписання	та	держав-
ної	реєстрації	статуту	Товариства	у	новій	редакції.

11.	Внесення	змін	до	Положення	про	Наглядову	раду	ПАТ	«ДМК	«Таврія».
12.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Наглядо-

вої	 ради	 Товариства.	 Прийняття	 рішення	 про	 припинення	 повноважень	
членів	Ревізійної	комісії	Товариства.

13.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
14.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.	
Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-

гальних	зборах	—	станом	на	08.04.	2015	року.
Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	можуть	

ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів:	акціонери	Товари-
ства	 можуть	 ознайомитись	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	
рішень	 з	 питань	 порядку	 денного,	 з	 дати	 надіслання	 повідомлення	 про	
проведення	 загальних	 зборів	 до	 дати	 проведення	 загальних	 зборів	 за	
адресою:	 74905,	 Херсонська	 обл.,	 м.	 Нова	 Каховка,	 проспект	 Дніпров-
ський,	299,	2-й	поверх,.	Відповідальний	за	порядок	ознайомлення	акціоне-
рів	з	документами	—секретар	Наглядової	ради	Товариства	Гулько	В.	І.

Пропозиції	акціонерів	щодо	питань,	включених	до	порядку	денного	за-
гальних	зборів,	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	
загальних	зборів.	Довідки	за	телефоном	(05549)	7-62-36.	7-62-28.

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

Найменування показника Період 
звітний

станом на 
01.01.2015

Період 
попередній
станом на 
01.01.2014

Усього	активів
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю)
Довгострокові	фінансові	інвестиції
Запаси
Незавершене	виробництво
Сумарна	дебіторська	заборгованість
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти
Нерозподілений	прибуток
Власний	капітал
Статутний	капітал
Довгострокові	зобов’язання	
Поточні	зобов’язання
Чистий	прибуток	(збиток)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)

971	584
141	385
76	884
509	906
430550
228	919
1	700
203	081
262 031
20	327
246	225
971	584
-57	968

81	308	000
-

-

551 

825	391
147	987
130	889
405	708
360	654
126 255
1	697
261	049
320	693
20	327
199	861
825	391
13 301

81	308	000
-

-

460
Виконавчий орган Товариства

СПОСТЕРЕЖНА РАДА 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК СІЧ»
повідомляє,	що	16 квітня 2015 року о 16 год. 00 хв.	за	Київським	часом	

відбудуться	Загальні	збори	акціонерів	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«БАНК	СІЧ»	(скорочене	найменування	—	ПАТ	«БАНК	СІЧ»,	місцез-
находження:	01033,	Україна,	місто	Київ,	вулиця	Володимирська,	будинок	63)	

за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, 
будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25. 

Реєстрація	акціонерів	(їх	уповноважених	представників)	буде	здійсню-
ватись	з	15	год.	00	хв.	до	15	год.	45	хв.	у	день	проведення	Загальних	збо-
рів	акціонерів	за	місцем	їх	проведення.

Для	участі	у	Загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	доку-
мент,	що	посвідчує	особу,	представникам	акціонерів	—	довіреність	або	інший	
документ,	що	підтверджує	повноваження	представника	і	оформлений	відпо-
відно	до	чинного	законодавства	України,	та	документ,	що	посвідчує	особу.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	За-
гальних	зборах,	9	квітня	2015	року.

 Порядок денний:
1.	Обрання	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів.
2.	Обрання	Лічильної	комісії	Загальних	зборів.
3.	 Порядок	 проведення	 Загальних	 зборів	 та	 затвердження	 порядку	

денного	Загальних	зборів	акціонерів.	
4.	Звіт	Спостережної	Ради	та	Звіт	про	корпоративне	управління	ПАТ	«БАНК	

СІЧ»	за	2014	рік.	Про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Спо-
стережної	Ради	та	Звіту	про	корпоративне	управління	ПАТ	«БАНК	СІЧ».

5.	Звіт	Правління	ПАТ	«БАНК	СІЧ»	за	2014	рік.	Про	прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту	Правління	ПАТ	«БАНК	СІЧ».

6.	Звіт	Ревізійної	комісії	ПАТ	«БАНК	СІЧ»	за	2014	рік.	Про	прийняття	
рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	ПАТ	«БАНК	СІЧ».

7.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	ПАТ	«БАНК	СІЧ»	за	2014	рік.
8.	Затвердження	аудиторського	звіту	за	результатами	перевірки	фінан-

сової	звітності	ПАТ	«БАНК	СІЧ»	за	2014	рік.
9.	Розподіл	прибутку	за	2014	рік.	Затвердження	рішення	про	виплату	

та	розмір	дивідендів,	строку	та	порядку	їх	виплати.
10.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Спостережної	Ради	

ПАТ	«БАНК	СІЧ».
11.	 Про	 обрання	 Голови	 та	 членів	 Спостережної	 Ради	 ПАТ	 «БАНК	

СІЧ»,	затвердження	умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	
укладатимуться	 з	 ними,	 обрання	особи,	 яка	 уповноважується	 на	 підпи-
сання	цивільно-правових	договорів	з	Членами	Спостережної	ради.

12.	Про	затвердження	внутрішніх	нормативних	документів	«БАНК	СІЧ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

ПАТ «БАНК СІЧ» за 2014 рік
(тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 775119 477469
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 75553 60089
Основні	засоби 42789 36755
Кошти	в	інших	банках	 168972 106537
Кредити	та	заборгованість	клієнтів	 440453 235676
Цінні	папери	в	портфелі	банку	на	продаж 40492 29242
Інші	активи 6092 4844
Усього зобов’язань 647381 354752
Кошти	банків	 133914 35943
Кошти	клієнтів	 474514 291801
Боргові	цінні	папери,	емітовані	банком 597 25926
Зобов’язання	щодо	поточного	податку	на	прибуток 1278 602
Інші	фінансові	зобов’язання 4448 49
Інші	зобов’язання 1073 421
Субординований	борг 31544 0
Усього	власного	капіталу	 127738 122717
Статутний	капітал	 120000 120 000
Нерозподілений	прибуток	(збиток)	 6946 2522
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 120000000 120000000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Акціонери	та	їх	представники	можуть	ознайомитися	з	документами,	які	
розроблено	 відповідно	 до	 порядку	 денного	 Загальних	 зборів	 акціонерів	
ПАТ	«БАНК	СІЧ»,	за	місцезнаходженням	ПАТ	«БАНК	СІЧ»:	01033,	Україна,	
місто	Київ,	вулиця	Володимирська,	будинок	63,	другий	поверх,	кімната	25.

Довідки	за	телефоном	(044)	207-14-70,	(044)	207-14-75,	відповідальна	
особа	—	Хомович	І.М.

З	питань	порядку	денного	та	організаційних	питань	проведення	Загаль-
них	зборів	акціонерів	Банку	звертатись	за	адресою:	01033,	Україна,	місто	
Київ,	вулиця	Володимирська,	будинок	63,	другий	поверх,	кімната	№25.

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»  В.В.Шульга 
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Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 

«АНАЛІТПРИЛАД»
(ПАТ «КЗ «АНАЛІТПРИЛАД», код ЄДРПОУ -14311181)

Шановні акціонери!
Наглядова	рада	ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ-

ЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»	повідомляє	про	те,	що	річні	Загаль-
ні	 збори	 акціонерів	 Товариства	 (надалі	 —	 Загальні	 збори)	 відбудуться	
24 квітня 2015 року об 11 год. 00 коп. за	адресою:	Україна, 03067, м. 
Київ, вул. Полковника Шутова, 16, 3-й поверх, кабінет №314.

Реєстрація	акціонерів	для	участі	у	Загальних	зборах	буде	проводитись	
у	день	проведення	Загальних	зборів	за	адресою:	Україна,	03067,	м.	Київ,	
вул.	Полковника	Шутова,	16,	3-й	поверх,	кабінет	№314,	з	09.30	до	10.30.

Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	при	собі:
-	фізичним	особам	—	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);
-	представникам	юридичних	осіб	—	документ,	що	підтверджує	повно-

важення	представника	акціонера	на	право	участі	та	голосування	на	За-
гальних	зборах.	Документом,	що	підтверджує	повноваження	представни-
ка	 акціонера,	 є:	 довіреність,	 оформлена	 відповідно	 до	 вимог	 чинного	
законодавства	країни	реєстрації	юридичної	особи	та	законодавства	Укра-
їни	 (зокрема,	щодо	легалізації	документів	тощо)	або	 її	належним	чином	
засвідчена	 копія	 або,	 якщо	 представник	 акціонера	 має	 повноваження	
представляти	 акціонера	 без	 довіреності	—	 оригінали	 (належним	 чином	
засвідчені	копії)	статуту	та	документа	про	призначення	на	посаду	особи,	
яка	має	повноваження	представляти	інтереси	акціонера	без	довіреності.	
В	реєстрації	акціонера	(або	його	представника)	може	бути	відмовлено	ре-
єстраційною	комісією	у	разі	відсутності	в	акціонера	(його	представника)	
документів,	які	ідентифікують	цих	осіб.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	За-
гальних	зборах	—	станом	на	24	годину	20	квітня	2015	року.

Порядок денний Загальних зборів:
1.	Про	обрання	Лічильної	комісії	Товариства.
2.	Про	обрання	Голови	та	Секретаря	чергових	(річних)	загальних	збо-

рів	акціонерів.
3.	Затвердження	регламенту	роботи	Загальних	зборів	акціонерів.
4.	 Звіт	 Виконавчого	 органу	 Товариства	 про	 результати	 фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	у	2014р.
5.	 Звіт	 Ревізійної	 комісії	 за	 результатами	 перевірки	 фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	за	2014р.
6.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014р.
7.	 Затвердження	 річного	 фінансового	 звіту	 та	 балансу	 станом	 на	

31.12.2014р.
8.	Порядок	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	за	2014	рік,	затвер-

дження	розміру	річних	дивідендів.
9.	Відкликання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
10.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства
11.	Затвердження	умов	договорів	з	членами	Наглядової	ради.	Визна-

чення	особи,	уповноваженої	на	підписання	договорів	з	членами	Наглядо-
вої	ради.

12.	Прийняття	рішення	про	затвердження	значних	правочинів,	стосов-
но	поточної	господарської	діяльності	Товариства,	осіб	та	органів	Товари-
ства,	які	уповноважуються	здійснювати	дії	щодо	забезпечення	вчинення	
таких	правочинів.

13.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	
які	 можуть	 вчинятися	 Товариством	 протягом	 не	 більш	 як	 одного	 року	 з	
дати	прийняття	такого	рішення.

До	 дати	 проведення	 Загальних	 зборів	 акціонери	Товариства	можуть	
ознайомитися	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 пи-
тань	 Порядку	 денного,	 за	 місцезнаходженням	 Товариства:	 м.	 Київ,	
вул.	Полковника	Шутова,	16,	у	робочі	дні,	з	9-00	до	18-00,	3-й	поверх,	кабі-
нет	№314,	та	в	день	проведення	Загальних	зборів	—	у	місці	їх	проведення.

Для	ознайомлення	із	зазначеними	документами:
1.	акціонерам	—	фізичним	особам	необхідно	мати	при	собі:
-	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);
2.	представникам	акціонерів	необхідно	мати	при	собі:
-	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);
-	документ,	що	підтверджує	повноваження	представника	акціонера	на	

право	ознайомлення	з	документами	—	довіреність,	оформлену	відповід-
но	до	вимог	чинного	законодавства	країни	реєстрації	юридичної	особи	та	
законодавства	України	(зокрема,	щодо	легалізації	документів	тощо)	або	її	
належним	чином	засвідчену	копію.	Якщо	представник	акціонера	має	пов-
новаження	представляти	інтереси	акціонера	без	довіреності	—	оригінали	
або	належним	чином	 засвідчені	 копії	 статуту	 та	документа	 про	 призна-
чення	на	посаду	особи,	яка	має	повноваження	представляти	інтереси	без	
довіреності.	Крім	того,	для	ознайомлення	з	документами	акціонер	(пред-
ставник	акціонера)	повинен	мати	при	собі	документ,	що	підтверджує	пра-
во	власності	акціонера	на	акції	ПАТ	«КЗ	«АНАЛІТПРИЛАД»	—	оригінал	
виписки	про	стан	рахунку	в	цінних	паперах,	складеної	зберігачем	станом	
на	дату	звернення	акціонера	(представника	акціонера)	з	вимогою	про	на-
дання	документів	для	ознайомлення.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	 з	 матеріалами	 —	 Генеральний	 директор	 Товариства	 Ре-
мез		В.В.

Додаткову	інформацію	з	організаційних	питань	проведення	Загальних	
зборів	можна	отримати	за	тел.:	(044)	456-08-74	або	за	адресою:	Україна,	
03067,	 м.	 Київ,	 вул.	 Полковника	Шутова,	 16,	 або	 в	 мережі	 Інтернет	 (за	
адресою	http://www.analitpribor.com.ua).

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

Найменування показника Період
Попередній Звітний

Усього	активів 8488 7811
Основні	засоби 6386 10665
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 271 1295
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2024 844
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 915 130
Нерозподілений	прибуток -2564 -1239
Власний	капітал 4387 5712
Статутний	капітал 46 46
Довгострокові	зобов’язання	 350 350
Поточні	зобов’язання	 3751 1749
Чистий	прибуток	(збиток) -1326 31
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 92378 92378
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

24 127

Інформація,	що	міститься	у	повідомленні	—	повністю	достовірна.
З	повагою,

Наглядова	рада	ПАТ «КЗ «АНАЛІТПРИЛАД»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	
«Фондова	компанія	«Автоальянс-інвест»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	22926761
3.	Місцезнаходження:	04116	м.	Київ,	вул.	Старокиївська,	буд.	10
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0444902896
5.	Електронна	поштова	адреса:	broker@avtoalians.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	http://avtoalians.com/
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	

осіб	емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Відповідно	 до	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	№	 2/2015	 від	
11.03.2015)	припинені	повноваження	члена	правління	Отченаш	Кате-

рини	Георгіївни	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особа	не	нада-
ла).	Перебувала	на	посаді	з	25.04.2013	р.	Частка	в	статутному	капіталі	
емітента:	9,9	%.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	зло-
чини	не	має.

Відповідно	 до	 рішення	 наглядової	 ради	 (протокол	№	 2/2015	 від	
11.03.2015)	обрано	членом	правління	Колпакову	Олену	Альфредівну	
(згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 особа	 не	 надала).	 Протягом	
останніх	 п'яти	 років	 своєї	 діяльності	 займала	 посаду	 заступника	 го-
ловного	 бухгалтера	 ПрАТ	 «Фондова	 компанія	 «Автоальянс-інвест».	
Особу	призначено	на	три	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітен-
та	не	володіє.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочи-
ни	не	має.

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

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

2. Голова правління   Тараненко Д. Г. 	 11.03.2015	р.
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Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»!
Публічне	 акціонерне	 товариство	 «Фондова	 біржа	 ПФТС»	 (далі	 —	

ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»),	місцезнаходження:	01004,	м.	Київ,	вулиця	
Шовковична,	будинок	42-44,	повідомляє	про	проведення	річних	Загальних	
зборів	акціонерів	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»	(далі	—	Загальні	збори).

Дата	проведення	Загальних	зборів:	«24» квітня 2015 року.
Час	проведення	Загальних	зборів: засідання Загальних зборів по-

чинається об 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Голо-
вою Загальних зборів про їх закриття. 

Місце	проведення	Загальних	зборів: Україна, м. Київ, вулиця Вели-
ка Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 по-
верх, зал «Колізей».

Дата	складання	переліку	акціонерів	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»,	які	
мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах:	20	квітня	2015	року	(станом	
на	24	год.	00	хв.).

Порядок,	 дата,	 час	 початку	 та	 закінчення	 реєстрації	 акціонерів	
ПАТ		«Фондова	біржа	ПФТС»	(далі	—	акціонери)	для	участі	в	Загальних	
зборах:

•	 реєстрація	 акціонерів	 (представників	 акціонерів)	 для	 участі	 в	За-
гальних	зборах	проводиться	«24»	квітня	2015	року	з	09	год.	30	хв.	до	
10		год.	30	хв.	(далі	—	період	реєстрації);	

•	реєстрація	акціонерів	(представників	акціонерів)	здійснюється	від-
повідно	до	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	
зборах,	складеного	станом	на	24	год.	00	хв.	20	квітня	2015	року.	Перелік	
складається	на	підставі	даних	зведеного	облікового	реєстру	власників	
цінних	 паперів	 ПАТ	 «Фондова	 біржа	ПФТС»	 станом	 на	 24	 год.	 00	 хв.	
20		квітня	2015	року,	складеного	депозитарієм;

•	місце	проведення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	Загальних	збо-
рах:	 Україна,	 м.Київ,	 вулиця	 Велика	 Житомирська,	 буд.33,	 Торгово-
промислова	палата	України,	4	поверх,	хол	залу	«Колізей»	(далі	—	місце	
проведення	реєстрації);

•	для	участі	у	Загальних	зборах	(проходження	реєстрації)	акціонерам	
необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	а	представни-
кам	 акціонерів	 також	 документ,	 що	 підтверджує	 повноваження	 пред-
ставника	акціонера	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах.	
Документом,	що	підтверджує	повноваження	представника	акціонера,	є:	
довіреність,	оформлена	відповідно	до	чинного	законодавства	або	її	на-
лежним	чином	засвідчена	копія	або,	якщо	представник	акціонера	має	
повноваження	представляти	акціонера	без	довіреності	—	оригінали	(на-
лежним	чином	засвідчені	копії)	статуту	та	документа	про	призначення	
на	посаду	особи,	яка	має	повноваження	представляти	інтереси	акціоне-
ра	без	довіреності;

•	для	проходження	реєстрації	для	участі	у	Загальних	зборах,	акціо-
нер	(представник	акціонера)	повинен	протягом	періоду	реєстрації	звер-
нутися	до	представника	реєстраційної	комісії	Загальних	зборів,	надав-
ши	 представнику	 реєстраційної	 комісії	 документи,	 визначені	 у	
попередньому	пункті.	

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1.	Про	затвердження	Регламенту	проведення	Загальних	зборів	Пу-
блічного	акціонерного	товариства	«Фондова	біржа	ПФТС».

2.	Про	розгляд	звіту	Наглядової	ради	Публічного	акціонерного	това-
риства	«Фондова	біржа	ПФТС»	за	2014	рік.

3.	Про	розгляд	звіту	Ревізійної	комісії	Публічного	акціонерного	това-
риства	«Фондова	біржа	ПФТС»	за	2014	рік	і	затвердження	висновків	Ре-
візійної	 комісії	 Публічного	 акціонерного	 товариства	 «Фондова	 біржа	
ПФТС».

4.	Про	розгляд	звіту	Правління	Публічного	акціонерного	товариства	
«Фондова	біржа	ПФТС»	за	2014	рік,	річного	звіту	товариства	та	затвер-
дження	 балансу	Публічного	 акціонерного	 товариства	 «Фондова	 біржа	
ПФТС»	за	2014	рік.

5.	Про	розподіл	прибутку	 і	збитків	Публічного	акціонерного	товари-
ства	«Фондова	біржа	ПФТС»	за	2014	рік.

6.	Про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	Публічного	
акціонерного	товариства	«Фондова	біржа	ПФТС».

7.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Публічного	акціонерного	то-
вариства	 «Фондова	 біржа	 ПФТС»,	 затвердження	 умов	 цивільно-
правових	договорів,	що	укладатимуться	з	ними,	встановлення	розміру	їх	
винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	догово-
рів	 з	 членами	 Наглядової	 ради	 Публічного	 акціонерного	 товариства	
«Фондова	біржа	ПФТС».

8.	Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	Публічного	акціонерного	то-
вариства	 «Фондова	 біржа	 ПФТС»;	 про	 затвердження	 умов	 цивільно-
правових	 договорів,	 що	 укладатимуться	 з	 членами	 Ревізійної	 комісії	
Публічного	акціонерного	товариства	«Фондова	біржа	ПФТС»,	обрання	

особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	з	членами	Ревізій-
ної	комісії	Публічного	акціонерного	товариства	«Фондова	біржа	ПФТС».

Порядок	надання	акціонерам	для	ознайомлення	документів	(інфор-
мації,	матеріалів),	пов’язаних	із	порядком	денним	і	необхідних	акціоне-
рам	для	ухвалення	рішень	з	питань	порядку	денного	Загальних	зборів:

•	зазначені	документи	надаються	акціонерам	в	робочий	час	в	робочі	
дні	—	від	дати	надіслання	повідомлень	про	проведення	річних	Загаль-
них	зборів	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»	до	дати	проведення	річних	За-
гальних	зборів	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»	—	в	приміщенні	ПАТ	«Фон-
дова	 біржа	 ПФТС»	 за	 адресою:	 01004,	 м.	 Київ,	 вулиця	 Шовковична,	
будинок	42-44,	6-й	поверх,	офіс	«6-В»,	Юридичний	відділ,	а	в	день	про-
ведення	річних	Загальних	зборів	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»	—	також	в	
місці	їх	проведення	(далі	—	місце	ознайомлення	з	документами);

•	для	ознайомлення	 із	зазначеними	документами	акціонерам	необ-
хідно	мати	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт).	Представникам	ак-
ціонерів	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	та	до-
кумент,	що	підтверджує	повноваження	представника	акціонера	на	право	
ознайомлення	з	документами	(інформацією,	матеріалами),	пов’язаними	
з	порядком	денним	 і	необхідними	акціонерам	для	ухвалення	рішень	з	
питань	порядку	денного	річних	Загальних	зборів	ПАТ	«Фондова	біржа	
ПФТС»,	—	 довіреність,	 оформлену	 відповідно	 до	 чинного	 законодав-
ства	або	її	належним	чином	засвідчену	копію.	Якщо	представник	акціо-
нера	має	 повноваження	 представляти	 інтереси	 акціонера	 без	 довіре-
ності	 —	 оригінали	 або	 належним	 чином	 засвідчені	 копії	 статуту	 та	
документа	 про	 призначення	 на	 посаду	 особи,	 яка	 має	 повноваження	
представляти	інтереси	без	довіреності.	Крім	того,	для	ознайомлення	з	
документами	акціонер	(представник	акціонера)	повинен	мати	при	собі	
документ,	що	підтверджує	право	власності	акціонера	на	акції	ПАТ	«Фон-
дова	біржа	ПФТС»	—	оригінал	виписки	про	стан	рахунку	в	цінних	папе-
рах,	складеної	депозитарною	установою	станом	на	дату	звернення	акці-
онера	(представника	акціонера)	з	вимогою	про	надання	документів	для	
ознайомлення;

•	 для	 ознайомлення	 із	 зазначеними	 документами	 акціонер	 (пред-
ставник	 акціонера)	 повинен	 протягом	 терміну,	 визначеного	 для	 озна-
йомлення	із	зазначеними	документами,	звернутися	за	місцем	ознайом-
лення	із	документами	до	посадової	особи	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»,	
відповідальної	за	ознайомлення	акціонерів	з	такими	документами,	на-
давши	посадовій	особі	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»	підтверджуючі	до-
кументи,	названі	в	попередньому	пункті.

Посадовою	особою	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»,	відповідальною	за	
порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	(інформацією,	матері-
алами),	необхідними	акціонерам	для	ухвалення	рішень	з	питань	поряд-
ку	денного	річних	Загальних	зборів	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»,	є	Голо-
ва	Правління	ПАТ	«Фондова	біржа	ПФТС»	Селецький	Ігор	Олегович.

Інформація	з	організаційних	питань	проведення	Загальних	зборів	на-
дається	за	тел.	(044)	277-5000	або	за	адресою:	Україна,	01004,	м.	Київ,	
вулиця	Шовковична,	будинок	42-44,	6-й	поверх,	офіс	«6-В»,	Юридичний	
відділ.

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

Найменування показника Період 
звітний попередній

Усього	активів	 117635 114858
Основні	засоби	 402 483
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 52 52
Запаси	 ------ ------
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 1495 1291
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 81089 78820
Нерозподілений	прибуток	 389 (2066)
Власний	капітал	 115648 113193
Статутний	капітал	 32010 32010
Довгострокові	зобов’язання	 ------ ------
Поточні	зобов’язання	 1987 1665
Чистий	прибуток	(збиток)	 2455 2300
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 32010 32010
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

23 23

Голова Наглядової ради 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» __________________ О.І. Потьомкін

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
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Код за ЄДРПОУ 13928815
(39631 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 
акціонерів

Дата, час та місце проведення: 17 квітня 2015 року о 13-00 за	
адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 А, 
ПрАТ «Гірник», конференцзал.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	проводиться	в	день	про-
ведення	зборів	з:	12-15	до	12-45	год.	на	підставі	документу,	що	посвід-
чує	особу.	Представникам	акціонерів	мати	довіреність	на	передачу	їм	
права	участі	та	голосування	на	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	
чинного	законодавства	України.	

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	
Загальних	зборах:	на	24	годину	10	квітня	2015	року.	

Порядок денний: 
1.	 Надання	 повноважень	 лічильної	 комісії	 депозитарній	 установі	

ТОВ	«Кремінь	Брок»	та	затвердження	умов	договору	з	депозитарною	
установою.	Затвердження	регламенту	Загальних	зборів.

2.	Обрання	голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
3.	 Звіт	 Директора	 ПрАТ	 «Гірник»	 про	 результати	 фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	Директора.	

4.	Звіт	Ревізора	ПрАТ	«Гірник»	про	результати	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	звіту	Ревізора	та	затвердження	висновків	Ревізора.	

5.	Звіт	Наглядової	ради	ПрАТ	«Гірник»	 за	2014	рік.	Прийняття	рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	ПрАТ	«Гірник».	

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.	
7.	Розподіл	прибутку	(збитків)	Товариства	за	2014	рік	та	затверджен-

ня	розміру	дивідендів	за	2014	рік.
8.	 Визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 Товариства	 на	

2015		рік.
9.	 Припинення	 повноважень	 членів	 Наглядової	 ради	 ПрАТ	 «Гір-

ник».
10.	Обрання	членів	Наглядової	ради	ПрАТ	«Гірник»
11.	Затвердження	 умов	 контрактів,	що	укладатимуться	 з	 членами	

Наглядової	ради	ПрАТ	«Гірник»,	обрання	уповноваженої	особи	на	під-
писання	контрактів.

12.	Обрання	Ревізора	ПрАТ	«Гірник».

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПрАТ «Гірник» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 16555 14746

(Місцезнаходження: Україна, 24615, Вінницька область, 
Крижопільський район, с. Городківка, вул. Леніна, 103), 

Наглядова	рада	Публічного	акціонерного	товариства	«Крижопільський	
цукровий	завод»

(далі	—	«Товариство»)	
повідомляє	про	те,	що	24 квітня 2015 року	о	12.00 за	адресою:	Украї-

на, 24615, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, 
вул. Леніна, 103, актова зала, відбудуться	Річні загальні збори	акціоне-
рів	Товариства	

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

1.	Розгляд	процедурного	питання	про	обрання	Лічильної	комісії	загаль-
них	зборів	акціонерів.

2.Розгляд	процедурного	питання	про	обрання	Голови	та	Секретаря	за-
гальних	зборів	акціонерів.

3.Розгляд	процедурного	питання	про	затвердження	Регламенту	прове-
дення	загальних	зборів	акціонерів.	

4.	Звіт	Директора	Товариства	за	2014	р.	Прийняття	рішення	про	наслід-
ки	розгляду	звіту.

5.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014р.	Прийняття	рішення	про	
наслідки	розгляду	звіту.

6.	Звіт	Ревізійної	комісії	за	2014	р.	Затвердження	висновків	Ревізійної	
комісії	по	звітах	та	балансу	Товариства	за	2014	р.	Прийняття	рішення	про	
наслідки	розгляду	звіту.

7.	Розгляд	питання	про	затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	р.
8.Затвердження	результатів	діяльності,	річної	фінансової	звітності	То-

вариства	за	2014	р.	Визначення	порядку	розподілу	збитків	Товариства	за	
2014	р.

9.Розгляд	 питання	 про	 припинення	 повноважень	 членів	 Наглядової	
ради	Товариства.	

10.Розгляд	питання	про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.	
Затвердження	умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	уклада-
тимуться	з	членами	Наглядової	ради	Товариства,	встановлення	розміру	їх	
винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	цивільно-
правових	договорів	з	членами	Наглядової	ради	Товариства.	

11.Розгляд	питання	про	припинення	повноважень	членів	Ревізійної	ко-
місії	Товариства.	

12.Розгляд	питання	про	обрання	членів	Ревізійної	 комісії	Товариства.	
Затвердження	умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	уклада-
тимуться	з	членами	Ревізійної	комісії	Товариства,	встановлення	розміру	їх	
винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	цивільно-
правових	договорів	з	членами	Ревізійної	комісії	Товариства.	

13.Затвердження	Договорів	(Угод).	
14.	Прийняти	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	

можуть	вчинятися	товариством	протягом	не	більш	як	одного	року	з	дати	
прийняття	такого	рішення.

15.	Розгляд	питання	про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	
викладення	його	у	новій	редакції	та	про	затвердження	нової	редакції	Ста-
туту	Товариства,	затвердження	уповноваженої	особи	для	підписання	ста-
туту	 від	 імені	 загальних	 зборів,	 затвердження	 уповноваженої	 особи	 для	
надання	та	отримання	відповідних	документів	у	державного	реєстратора.

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

Найменування показника Період
Звітний
2014 р.

Попередній
2013 р.

Усього	активів 351210 379030
Основні	засоби 348008 376293
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 84 1360
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3085 875
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 33 10
Нерозподілений	прибуток	 238766 260144
Власний	капітал 298817 320195
Статутний	капітал 60000 60000
Довгострокові	зобов’язання 51462 55192
Поточні	зобов’язання 931 3643
Чистий	прибуток	(збиток) (21378) (26332)
Сукупний	дохід	(збиток) (21378) (10743)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 240000000 240000000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Середня	кількість	працівників	на	кінець	
періоду	(осіб)

1 1

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	
загальних	зборах: станом	на	24	годину	20	квітня	2015	р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення 
річних загальних зборів з 09.00 до 11.50.

Для	 участі	 у	 річних	 загальних	 зборах	 акціонерів	 Товариства	 при	 собі	
необхідно	мати:

•	Паспорт	або	документ,	що	його	заміняє;
•	 Представникам	 акціонерів	 та	 юридичним	 особам	 —	 доручення,	

оформлене	згідно	з	чинним	законодавством	України	та	документ,	що	по-
свідчує	особу	представника.

Пропозиції	щодо	змін	та	доповнень	до	порядку	денного	річних	загаль-
них	зборів	подаються	акціонерами	в	письмовому	вигляді	у	відповідності	до	
вимог	ст.	38	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства».	Ознайомитись	з	
матеріалами	(документами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	
порядку	денного	річних	загальних	зборів	акціонерів	Товариства,	акціонери	
можуть	за	місцезнаходженням	Товариства	за	адресою:	Вінницька	область,	
Крижопільський	район,	с.	Городківка,	вул.	Леніна,	103,	приймальна	Дирек-
тора,	щоденно	(крім	суботи	та	неділі)	з	10-00	до	16-00,	а	в	день	проведення	
Загальних	зборів	за	місцем	їх	проведення	за	адресою:	Вінницька	область,	
Крижопільський	район,	с.	Городківка,	вул.	Леніна,	103,	актова	зала.

Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми:	директор	Романова	Тетяна	Григорівна.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 
(04340) 24575 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства  
«Крижопільський цукровий завод»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІРНИК»
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Основні	засоби 8347 7056
Довгострокові	фінансові	інвестиції 519 519
Запаси 2637 2140
Сумарна	дебіторська	заборгованість 5052 5031
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 108 13
Нерозподілений	прибуток 5401 5427
Власний	капітал 9827 9853	
Статутний	капітал 400 400
Довгострокові	зобов’язання
Поточні	зобов’язання 6873 5289
Чистий	прибуток	(збиток) 93 2226
Середньорічна	кількість	акцій	(штук) 8000 8000

Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(штук)
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

150 160

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	матеріалами	щодо	порядку	денно-
го	Загальних	зборів	у	робочі	дні	з	8-00	до	16-00	год.	за	адресою:	39631,	
Полтавська	обл.,	м.	Кременчук,	вул.	Київська,	85	А,	ПрАТ	«Гірник».

Відповідальна	особа	—	Директор	Дяченко	А.В.
Телефон для довідок: (0536) 77-35-90.

З повагою, Директор ПрАТ «Гірник»

Шановний акціонер 

ПАТ «ПОЛТАВАКОНДИТЕР»!
Публічне	акціонерне	товариство	«Полтавакондитер»	(місцезнаходжен-

ня 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10)	повідомляє,	що	згідно	рішення	
Правління	ПАТ	«Полтавакондитер»	15 квітня 2015 року	у	приміщенні	ак-
тового	залу	(2	поверх)	за	адресою:	м. Полтава, вул. Маршала Бірюзо-
ва, 2	 відбудуться	 чергові	 Загальні	 збори	 акціонерів.	 Початок	 зборів	 о 
12:00 год.

Початок	реєстрації	акціонерів	(їх	представників)	відбудеться	за	місцем	
проведення	 зборів	 15	 квітня	 2015	 року	 об	 11:00	 годині,	 закінчення	 об	
11:45		годині.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	–	10.04.2015	р.	

Порядок денний: 
1.	Обрання	Лічильної	комісії.
2.	 Звіт	 Правління	 ПАТ	 «Полтавакондитер»	 про	 підсумки	 фінансово-

господарської	діяльності	за	2014	рік.	
3.	Звіт	Наглядової	Ради	за	2014	рік.	
4.	Затвердження	звіту	і	висновків	Ревізійної	комісії	за	2014	рік.	
5.	Затвердження	річних	результатів	діяльності	товариства	за	2014	рік.
6.	Про	розподіл	прибутку	за	2014	рік.	
7.	Основні	напрямки	розвитку	ПАТ	«Полтавакондитер»	в	2015	р.	За-

твердження	плану	розвитку.	
8.	Про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	ПАТ	«Полта-

вакондитер».
9.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	ПАТ	«Полтавакондитер».	За-

твердження	умов	цивільно-правових	договорів,	що	укладатимуться	з	чле-
нами	Наглядової	ради,	обрання	уповноваженої	особи	на	їх	підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період 

Звітний Попередній 
Усього	активів	 260 321 225	572
Основні	засоби 86	298 82	747
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси	 81	263 50	460
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 74	004 82	727	
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 16	145 2	948
Нерозподілений	прибуток	 167	317 140	954
Власний	капітал	 215	157 187	281
Статутний	капітал	 31	827 31	827
Довгострокові	зобов’язання	 22 196
Поточні	зобов’язання	 45	142 38	095
Чистий	прибуток	(збиток) 27	876 2 506
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 2	448	194 2	448	194
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

1	293 1	460

Для	участі	у	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	пас-
порт,	а	представникам	акціонерів	–	паспорт	та	доручення	на	право	пред-
ставляти	 інтереси	 акціонерів	 на	 загальних	 зборах,	 оформлена	 згідно	 з	
чинним	законодавством.	

Ознайомитись	 з	матеріалами	 та	документами,	 пов’язаними	 з	 поряд-
ком	денним	зборів,	можливо	за	адресою:	36009,	м.	Полтава,	вул.	Марша-
ла	Бірюзова,	2	в	юридичному	відділі,	щоденно	в	робочі	дні	з	8.00	год.	до	
17.00	год.	та	в	день	проведення	Загальних	зборів	у	місці	їх	проведення.	
Особа,	відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Ахме-
тов	Марат	Уралович.	

Телефон	для	довідок:	(0532)-50-51-06;	50-51-49;	50-50-40.
Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Голова Правління  Плаксій В.І.

11.03.2015	р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1»

(Код	за	ЄДРПОУ	03366121),	далі	–	Товариство.	Місцезнаходження	то-
вариства:	 Україна,	 87522	 м.	 Маріуполь	 Донецької	 обл.	 вул.	 Таганрозь-
ка,	40,	повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	
які	відбудуться	27 квітня 2015р. о 14.00 год.

Місце	проведення	загальних	зборів:	87522, Донецька обл., м. Маріу-
поль, вул. Таганрозька, 40, актова зала. 

Реєстрація	учасників	загальних	зборів:	27	квітня	2015р.	з	13.00	год.	до	
13.50	год.	за	місцем	проведення	загальних	зборів	згідно	з	переліком	акці-
онерів	станом	на	21	квітня	2015	року.	

Порядок денний Загальних зборів акціонерів.
1.	 Обрання	 складу	 лічильної	 комісії,	 голови	 та	 секретаря	 загальних	

зборів	акціонерів	Товариства.
2.	 Прийняття	 рішень	 з	 питань	 порядку	 (регламенту)	 проведення	 за-

гальних	зборів	акціонерів.
3.	Звіт	генерального	директора	про	підсумки	фінансово-господарської	

діяльності	 Товариства	 за	 2014	 рік	 та	 прийняття	 рішення	 за	 наслідками	
розгляду	звіту.

4.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	році	та	прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту.

5.	Звіт	ревізійної	комісії	та	затвердження	її	звіту	та	висновків	за	2014	рік.
6.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	за	2014	рік	з	аудиторським	

висновком.
7.	Визначення	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	Товари-

ства	за	2014	рік.
8.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
9.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	

Товариством	протягом	року	з	дати	прийняття	такого	рішення	та	надання	
повноважень	щодо	укладання	таких	договорів.

Із	 матеріалами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 питань	 порядку	
денного	зборів,	акціонери	можуть	ознайомитись	за	місцезнаходженням	то-
вариства:	87522,	м.	Маріуполь,	Донецької	обл.,	вул.	Таганрозька,	40,	прий-
мальня	генерального	директора,	з	понеділка	по	п’ятницю	з	9.00	до	12.00.

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	генеральний	директор	Товариства	–	Зубко	Андрій	Петро-
вич.

Для	 реєстрації	 учасникам	 зборів	 необхідно	 мати	 при	 собі	 паспорт,	
представникам	акціонерів	–	паспорт	та	доручення	(довіреність),	оформ-
лене	згідно	чинним	законодавством.

Довідки	за	телефоном:	(0629)	24-99-86,	0504749976.	
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього	активів 1285 1185
Основні	засоби 787 912
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси	 122 127
Сумарна	дебіторська	заборгованість 343 115
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2 -
Нерозподілений	прибуток -2693 -2743
Власний	капітал 648 598
Статутний	капітал 1 1
Довгострокові	зобов’язання	 - 29
Поточні	зобов’язання	 637 558
Чистий	прибуток	(збиток) 49 -187
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 2244 2244
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

Код за ЄДРПОУ 00380391
(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 

буд.  10/24, офіс 62А), 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 

акціонерів
Дата, час та місце проведення: 14 квітня 2015 року о 17-00 за	

адресою:	39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 
буд. 10/24, офіс 62А, ПрАТ «КРМЗ», кабінет Голови Правління.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	проводиться	в	день	про-
ведення	зборів	з:	16-30	до	16-50	год.	на	підставі	документу,	що	посвід-

чує	особу.	Представникам	акціонерів	мати	довіреність	на	передачу	їм	
права	 участі	 у	 зборах,	 оформлену	 згідно	 з	 чинним	 законодавством	
України.	

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	
загальних	зборах:	на	24	годину	07	квітня	2015	року.

Порядок денний:
1.	 Затвердження	 умов	 договору	 з	 депозитарною	 установою	

ТОВ		«Кремінь	Брок»	щодо	передачі	їй	повноважень	лічильної	комісії.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів	та	за-

твердження	регламенту	Загальних	зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ" 
2.	Код	за	ЄДРПОУ 26333064
3.	Місцезнаходження 02002,	КИЇВ,	

ВУЛ.	РАЇСИ	ОКIПНОЇ,	8-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	390-58-23,	(044)	496-88-96	

(044)	496-88-97
5.	Електронна	поштова	адреса otselogorodtseva@rccf.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

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

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	

вiд	 06.03.2015	 року	 вiдбулися	 змiни	 в	 складi	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	
(далi	—	Банк),	а	саме:	з	14.03.2015	року	припиняються	повноваження	Голо-
ви	 Комiсiї	 для	 проведення	 реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 Банку	
Стринжи	Олега	Володимировича.	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	пас-
портних	даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Повно-
важення	Голови	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинен-
ня)	Банку	було	набуто	26.12.2014	року.	

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	
вiд	 06.03.2015	 року	 вiдбулися	 змiни	 в	 складi	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	
(далi	—	Банк),	а	саме:	з	14.03.2015	року	припиняються	повноваження	Чле-
на	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення)	Банку	Сидо-
рова	Андрiя	Володимировича.	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспорт-
них	 даних	 не	 надана,	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 Банку	 не	 володiє.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Повно-
важення	Члена	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення)	
Банку	було	набуто	26.12.2014	року.	

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	вiд	
06.03.2015	року	вiдбулися	змiни	в	складi	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	
(Комiсiї	з	припинення)	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi		—	Банк),	а	саме:	
з	14.03.2015	року	припиняються	повноваження	Члена	Комiсiї	для	проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	Банку	Єщенка	Сергiя	Олександровича.	
Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надана,	часткою	у	
статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини	 не	 має.	 Повноваження	 Члена	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення)	Банку	було	набуто	26.12.2014	року.	

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	
вiд	 06.03.2015	 року	 вiдбулися	 змiни	 в	 складi	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	
(далi		—	Банк),	а	саме:	з	14.03.2015	року	припиняються	повноваження	Чле-
на	 Комiсiї	 для	 проведення	 реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 Банку	
Полiщука	Дмитра	Iгоровича.	Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Непога-
шеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Повноваження	
Члена	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	припинення)	Банку	
було	набуто	26.12.2014	року.	

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	вiд	
06.03.2015	року	вiдбулися	змiни	в	складi	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	
(Комiсiї	з	припинення)	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	(далi		—	Банк),	а	саме:	
з	14.03.2015	року	припиняються	повноваження	Члена	Комiсiї	для	проведення	

реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення)	Банку	Прусова	Андрiя	Олександровича.	
Згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надана,	часткою	у	
статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини	 не	 має.	 Повноваження	 Члена	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення)	Банку	було	набуто	26.12.2014	року.	

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	
вiд	 06.03.2015	 року	 вiдбулися	 змiни	 в	 складi	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	
(далi	 	—	 Банк),	 а	 саме:	 з	 14.03.2015	 року	 набуває	 повноважень	 Голови	
Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	припинення)	Банку	—	За-
морський	Олег	Володимирович	—	згода	фiзичної	особи	на	розкриття	пас-
портних	даних	не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	
Строк,	на	який	Заморського	Олега	Володимировича	призначено	Головою	
Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення),	не	визначений.	
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посади,	
якi	 обiймав	 Заморський	Олег	 Володимирович:	 Керiвник	Юридичного	 де-
партаменту	ПАТ	 «ПУМБ»,	 Директор	—	 керiвник	Юридичного	 управлiння	
АТ		«ОТП	Банк»,	Голова	Спостережної	ради	Фонду	спiльного	iнвестування	
«ОТП	Динамiчний»,	 Голова	Правлiння	Пенсiйного	фонду	 «ОТП	Пенсiя»,	
Член	Спостережної	ради	ТОВ	«ОТП	Лiзинг».

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	
вiд	 06.03.2015	 року	 вiдбулися	 змiни	 в	 складi	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	
(далi		—	Банк),	а	саме:	з	14.03.2015	року	набуває	повноважень	Члена	Комiсiї	
для	 проведення	 реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 —	 Полещук	 Олена	
Олегiвна	—	згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надана,	
часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Строк,	на	який	Полещук	
Олену	Олегiвну	призначено	Членом	Комiсiї	для	проведення	реорганiзацiї	
(Комiсiї	з	припинення),	не	визначений.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	не	має.	Посади,	якi	обiймала	Полещук	Олена	Олегiвна	
протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	Заступник	головного	бухгалтера	Департамен-
ту	фiнансiв	та	бухгалтерського	облiку	АТ	«Банк	Ренесанс	Капiтал»,	Голов-
ний	бухгалтер,	директор	Департаменту	фiнансiв	та	бухгалтерського	облiку	
АТ	«Банк	Ренесанс	Капiтал»,	Заступник	фiнансового	директора	Департа-
менту	фiнансового	 облiку,	 податкiв	 та	 звiтностi	ПАТ	 	 «ПУМБ»,	 Заступник	
Головного	Бухгалтера	ПАТ	«ПУМБ»,	Головний	бухгалтер	ПАТ	«ПУМБ».

Вiдповiдно	до	Рiшення	Акцiонера	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»	№1	
вiд	 06.03.2015	 року	 вiдбулися	 змiни	 в	 складi	 Комiсiї	 для	 проведення	
реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	 АТ	 «БАНК	 РЕНЕСАНС	 КАПIТАЛ»	
(далi	 	 —	 Банк),	 а	 саме:	 з	 14.03.2015	 року	 набуває	 повноважень	 Члена	
Комiсiї	 для	 проведення	 реорганiзацiї	 (Комiсiї	 з	 припинення)	—	 Бiтрiкова	
Наталiя	Василiвна	—	згода	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	
не	надана,	часткою	у	статутному	капiталi	Банку	не	володiє.	Строк,	на	який	
Бiтрiкову	Наталiю	Василiвну	 призначено	Членом	Комiсiї	 для	проведення	
реорганiзацiї	(Комiсiї	з	припинення),	не	визначений.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посади,	якi	обiймала	Бiтрiкова	
Наталiя	Василiвна	протягом	останнiх	 п’яти	рокiв:	ПАТ	Комерцiйний	Банк	
«ЄВРОБАНК»:	 заступник	 Голови	 Правлiння	 Адмiнiстративного-
управлiнського	апарату;	АТ	«БАНК	РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ»:	 заступник	ди-
ректора	Департаменту	фiнансiв	та	бухгалтерського	облiку,	Головний	бух-
галтер,	директор	Департаменту	фiнансiв	та	бухгалтерського	облiку.

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 СТРИНЖА	ОЛЕГ	

ВОЛОДИМИРОВИЧ
ГОЛОВА	КОМIСIЇ	ДЛЯ	ПРОВЕ-
ДЕННЯ	РЕОРГАНIЗАЦIЇ	(КОМIСIIЇ	
З	ПРИПИНЕННЯ)	АТ	"БАНК	
РЕНЕСАНС	КАПIТАЛ"	

(під-
пис)

(ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 10.03.2015
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ”



№49, 13 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

3.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Правління	
ПрАТ		«КРМЗ»	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	за	2014	рік.	

4.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Ревізора	
ПрАТ		«КРМЗ»	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	за	2014	рік	та	затвердження	висновків	Ревізора.	

5.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	
Товариства	за	2014	рік.	

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.	
7.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	2014	рік	та	затвердження	роз-

міру	дивідендів	за	2014	рік.
8.	 Визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 Товариства	 на	

2015		рік.
9.	 Припинення	 повноважень	 членів	 Наглядової	 ради	

ПрАТ		«КРМЗ».
10.	Обрання	членів	Наглядової	ради	ПрАТ	«КРМЗ».	
11.	Затвердження	умов	договорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	

членами	Наглядової	ради	ПрАТ	«КРМЗ»,	обрання	уповноваженої	осо-
би	на	підписання	договорів	(контрактів).	

12.	Обрання	Ревізора	ПрАТ	«КРМЗ».
Основні показники фінансово — господарської діяльності 

ПрАТ  «КРМЗ» за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього	активів 23105,1 31424,3

Основні	засоби 15711,6 7951,2
Довгострокові	фінансові	інвестиції
Запаси 1330,7 1188,4
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3319,4 118,9
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2999 15156,4
Нерозподілений	прибуток 19782,1 20093,9
Власний	капітал 3126,9 3126,9
Статутний	капітал 22,2 22,2
Довгострокові	зобов’язання
Поточні	зобов’язання 170 8181,3
Чистий	прибуток	(збиток) -311,8 19881,7
Середньорічна	кількість	акцій	(штук) 17725 17725
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(штук)
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

12 12

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	матеріалами	щодо	порядку	ден-
ного	 Загальних	 зборів	 у	 робочі	 дні	 з	 8-00	 до	 16-00	 год.	 за	 адресою:	
39600,	 Полтавська	 обл.,	 м.	 Кременчук,	 вул.	 29	 Вересня,	 буд.	 10/24,	
офіс	62А,	ПрАТ	«КРМЗ».

Відповідальна	особа	—	Голова	Правління	Дзюба	О.К.
Телефон для довідок: (067) 733-27-42

З повагою, Правління ПрАТ «КРМЗ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКР-
ТРАНС – МИКОЛАЇВ»,	код	за	ЄДРПОУ	05410369	повідомляє	про	
проведення	річних	чергових	річних	загальних	зборів	акціонерів,	які	відбу-
дуться	29 квітня 2015 року о 15:00 год.	за	місцезнаходженням	Товари-
ства:	м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 44, в приміщенні дирекції то-
вариства.	 Реєстрація	 акціонерів	 проводитиметься	 29.04.2015р.	 з	 14-00	
до	14-45	за	місцем	проведення	зборів.	Дата	складання	переліку	акціоне-
рів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах:	23.04.2015	року

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	зборів,	затвердження	

регламенту	проведення	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Звіт	Директора	ПрАТ	«УКРТРАНС	-	МИКОЛАЇВ»	про	підсумки	фінансово-

господарської	діяльності	товариства	за	2014	рік,	звіт	ревізора	за	2014	рік.
3.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	ПрАТ	«УКРТРАНС	-МИКОЛА-

ЇВ»	за	2014	рік,	затвердження	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збит-
ків)	за	2014	рік	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом.

4.	Прийняття	рішень	за	наслідками	розгляду	звітів	директора,	ревізора	
за	2014	рік.

5.	Прийняття	рішення	про	припинення	ПрАТ	«УКРТРАНС-МИКОЛАЇВ»	
шляхом	перетворення	в	Товариство	 з	 обмеженою	відповідальністю,	 за-
твердження	плану	перетворення	Товариства,	порядку	 і	умов	здійснення	
перетворення.

6.	Затвердження	порядку	(умов)	умов	обміну	акцій	товариства	на	част-
ки	(паї)	у	статутному	капіталі	товариства	–	правонаступника.	

7.	Створення	комісії	з	перетворення	ПрАТ	«УКРТРАНС	-	МИКОЛАЇВ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.): Найменування	показника:	період:	2013/2014:	Усього	акти-
вів:/892,6	 ;	 	 Основні	 засоби	 :	 /673,2;	 Довгострокові	 фінансові	 інвести-
ції:/152,6;		Запаси:	64,9;	Сумарна	дебіторська	заборгованість:1,9;	Грошові	
кошти	та	їх	еквіваленти	:0/0;	Нерозподілений	прибуток:	0/0;	Власний	капі-
тал:404,2;	Статутний	капітал:	527,3/527,3;		Довгострокові	зобов'язання	:528,8;	
Поточні	зобов'язання:	8,0;	Чистий	прибуток:	575,7;	Середньорічна	кількість	
акцій	(шт.):	;	Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	періоду	(шт.):0;	Чи-
сельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб):	2/2.	

Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	документ,	який	по-
свідчує	особу	-	паспорт,	для	представників	акціонерів	–	паспорт	та	оформ-
лену	відповідно	до	вимог	законодавства	–	довіреність.	Акціонери	мають	
можливість	ознайомитись	з	документами,	пов`язаними	з	порядком	ден-
ним	річних	чергових	зборів	у	робочі	дні	з	10-00	до	12-00	год	за	адресою:	
м.	Миколаїв,	вул.	Ново	заводська,	44,	в	приміщенні	дирекції	товариства.	
Посадова	особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	до-
кументами	–	Ольга	Анатоліївна.	Довідки	за	тел.	0512	58-16-64	

Директор ПрАТ «УКРТРАНС _ МИКОЛАЇВ».  О.Ю.Єлькін.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37005989; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, буди-
нок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567890942; 5. Електронна
поштова адреса: inbox@ngpzdnipro.com;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ngpzdnipro.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол
№1 вiд 10.03.2015 р.) Припинено повноваження - звільнено (за власним
бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради
Товариства Подковирiну Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Особа перебува-
ла на посадi (років): чотири  роки. Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано на посаду чле-
на Наглядової Ради Товариства - Риндіна Олександра Олександровича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акціями То-
вариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала
особа - Голова Правлiння. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Козiєнка Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Голова Правління, Ге-
неральний Директор, член Наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Мосіну Олесю Вадимівну (зміна прізвища з Карпенко Олеся Вади-
мівна)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє ак-
ціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше
обіймала особа - юрист, член Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Солодовни-
кова Андрія Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви
посад, які раніше обіймала особа - Член наглядової Ради, Ревізор.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Рин-
діна Олександра Олександровича   (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Голова Правлiння

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "НГПЗ " ДНІПРО"

Воробйова Ганна Вiкторiвна 11.03.2015 

В повідомленні 
ПРАТ "РЕМДЕТАЛЬ"

про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
02 квітня 2015 року о 14.00 год. з технічних причин було допущено по-
милку, а саме не зазначено керівний орган, відповідальний за підготов-
ку та скликання загальних зборів - "Виконавчий орган ПрАТ "Ремде-
таль".

Далі без змін.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- ІНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21674760; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-52-88; 5. Електронна пош-
това адреса: inbox@ostinvest.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.ostinvest.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ- ІНВЕСТ"  (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.)
Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена
Наглядової Ради Товариства - Чайку Ірину Едуардівну  (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обра-
но строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Ди-
ректор, Голова Правлiння, Голова наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Волю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - кредитний iнспектор,
економiст, Генеральний директор, член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Матанцеву Марію Дмитрівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер,
член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.), Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства)    на посаду  члена ревізійної комісії  Това-
риства Должкового Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) Не володiє акцiями Товариства. Обрано стро-
ком до 30.04.2016року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голо-
ва Ревізійної комісії.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.), Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства)    на посаду  члена ревізійної комісії  Това-
риства Рязанову Надію Павлівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано) Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Головний бухгалтер,
Голова Правлiння, член ревізійної комісії, заступник Директора.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства
Чайку Ірину Едуардівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви
посад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Голова Правлiння, Голова
наглядової Ради

Згiдно Рiшення засiдання Ревізійної Комісії (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Ревізійної Комісії Товариства
Должкового Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голова Реві-
зійної комісії

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ"

Кулієва Світлана Сергіївна
11.03.2015 р

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСО-
СОБУДУВАННЯ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00220477
3.	Місцезнаходження 40003,	м.	Суми,	2-га	Залiзнична,2
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (0542)	25-13-71	(0542)78-69-02
5.	Електронна	поштова	адреса litvinenko@vniiaen.sumy.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

vniiaen.sumy.ua

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Члена	 правлiння	Єлiна	Олександра	 Валерiйовича(паспорт	 серiя	МА	

720295	 виданий	 05.10.1999	 Ковпакiвським	 РВ	 СМУ	 УМВС	 України	 в	
Сумськiй	 областi)	 звiльнено	 з	 посади	 заступника	 директора	 з	 науково-
дослiдних	i	дослiдно-конструкторських	робiт	ВАТ	«ВНДIАЕН»	згiдно	його	
заяви	 за	 власним	 бажанням	 (Наказ	 голови	 правлiння-директора	
ВАТ		«ВНДIАЕН»	вiд	11.03.2015	№70-л/с)	з	12.03.2015.

Часткою	в	статутному	капiталi	Товариства	не	володiє
Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.
Єлiн	О.В.	перебував	на	посадi	члена	правлiння	з	09.09.2004.
На	посаду,	замiсть	звiльненої	особи,	нiкого	не	призначено.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Давиденко	Андрiй	Костянтинович
Голова	правлiння-директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 11.03.2015
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«ТРЕСТ	ЖИТЛОБУД	—	1»,	
що	знаходиться	за	адресою:	м.	Харків,	вул.	Артема,	43,	повідомляє	про	
скликання	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів,	 що	 відбудуться	
«17»  квітня 2015 року об 14-00 за	адресою:	м. Харків, вул. Арте-
ма  32-г, актова зала.	Реєстрація	осіб,	що	прибули	для	участі	у	загаль-
них	 зборах,	 відбудеться	 за	 місцем	 проведення	 зборів,	 зазначеним	
вище,	«17»	квітня	2015	року	з	13-00	до	13-40.	Перелік	акціонерів,	які	
мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних	 зборах,	 складається	 станом	 на	
24	годину	«13»		квітня	2015р.

Порядок денний зборів  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання	лічильної	комісії	зборів.	2.Обрання	Секретаря	зборів.	3.	Річ-
ний	звіт	Правління	Товариства	за	2014	рік.	4.Звіт	Ревізійної	комісії	щодо	

фінансово-господарської	 діяльності	 Товариства	 за	 2014	 рік.	 Прий	няття	
рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії.	5.	Звіт	Наглядової	
ради	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Нагля-
дової	ради.	6.Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління.	
7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.	8.Розподіл	прибутку	
і	збитків	за	результатами	діяльності	Товариства	за	2014	рік.	9.Попереднє	
схвалення	правочинів,	які	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	року	у	
ході	поточної	господарської	діяльності,	на	суму	понад	25%	вартості	акти-
вів	за	даними	останньої	фінансової	звітності	Товариства.

Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	мо-
жуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів:

-	від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	Зборів	до	дати	
проведення	Зборів(включно)	акціонери	мають	можливість	за	письмо-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД — 1»
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Код за ЄДРПОУ 35328439
(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85), 
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 

акціонерів
Дата, час та місце проведення: 16 квітня 2015 року о 14-30 за	

адресою:	39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85, 
ПАТ  «ККУ«Кварц», актова зала.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	проводиться	в	день	про-
ведення	зборів	з:	13-00	до	14-15	год.	на	підставі	документу,	що	посвід-
чує	особу.	Представникам	акціонерів	мати	довіреність	на	передачу	їм	
права	участі	та	голосування	на	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	
чинного	законодавства	України.	

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	

Загальних	зборах:	на	24	годину	09	квітня	2015	року.	
Порядок денний:

1.	 Надання	 повноважень	 лічильної	 комісії	 депозитарній	 установі	
ТОВ		«Кремінь	Брок»	та	затвердження	умов	договору	з	депозитарною	
установою.	Затвердження	регламенту	Загальних	зборів.

2.	Обрання	голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
3.	 Звіт	 Директора	 ПАТ	 «ККУ	 «Кварц»	 про	 результати	 фінансово-

господарської	діяльності	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	Директора.	

4.	 Звіт	 Ревізійної	 комісії	 ПАТ	 «ККУ	 «Кварц»	 про	 результати	
фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	
рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	та	затверджен-
ня	висновків	Ревізійної	комісії.	

вим	запитом	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	Товариства:	
м.	Харків,	вул.	Артема,43,	4-ий	поверх,	у	приміщенні	юридичного	відді-
лу	 у	 робочі	 дні	 з	 09-00	 годин	 до	 16-00	 годин	 (обідня	 перерва	 
з	12-00	годин	до	13	годин).	У	письмовому	запиті	акціонера	обов'язково	
зазначаються	найменування	акціонера	—	юридичної	особи	або	прізви-
ще,	ім'я	та	по-батькові	акціонера	—	фізичної	особи,	кількість	(тип)	на-
лежних	йому	акцій	(для	ідентифікації	згідно	даних	зведеного	обліково-
го	реєстру).	Документи	надаються	для	ознайомлення	та	не	підлягають	
виносу.

-	в	день	проведення	Зборів	—	також	у	місці	їх	проведення	за	адре-
сою:	м.	Харків,	вул.	Артема,	32-Г,	у	приміщенні	актової	зали	з	13-00	до	
14-00,	без	письмового	запиту.	Документи	надаються	для	ознайомлен-
ня	та	не	підлягають	виносу.

Особа	відповідальна	 за	порядок	ознайомлення	акціонерів	 з	доку-
ментами	—	юрисконсульт	Шкарбан	Оксана	Сергіївна	 .	 Телефон	 для	
довідок	(057)	700-61-01

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього	активів 764544 456245

Основні	засоби 50417 39567
Довгострокові	фінансові	інвестиції 3200 262
Запаси 318674 233983
Сумарна	дебіторська	заборгованість 359590 122996
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 4270 2095
Нерозподілений	прибуток 6390 3686
Власний	капітал 15713 12357
Статутний	капітал 5384 5384
Довгострокові	зобов’язання 480671 128141
Поточні	зобов’язання 268160 315747
Чистий	прибуток	(збиток) 3356 1949
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 21533959 21533959
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 912 855

Для	 участі	 у	 Загальних	 зборах	 акціонерам	 необхідно	 мати	 ПАС-
ПОРТ,	для	представників	акціонерів	—	ДОВІРЕНІСТЬ,	що	оформлена	
відповідно	з	діючим	законодавством	і	ПАСПОРТ.

Наглядова рада АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД — 1»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»
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5.	Звіт	Наглядової	ради	ПАТ	«ККУ	«Кварц»	за	2014	рік.	Прийняття	
рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.	

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.	
7.	Розподіл	прибутку	(збитків)	Товариства	за	2014	рік	та	затверджен-

ня	розміру	дивідендів	за	2014	рік.
8.	 Визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 Товариства	 на	

2015		рік.
9.	Прийняття	 рішення	 про	 попереднє	 схвалення	 значних	 право-

чинів,	які	можуть	вчинятися	ПАТ	«ККУ	«Кварц»	у	ході	поточної	госпо-
дарської	діяльності,	надання	повноважень	на	укладання	таких	пра-
вочинів.

Основні показники фінансово — господарської діяльності 
ПАТ  «ККУ«Кварц» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попере-

дній
Усього	активів 46	120 44	464
Основні	засоби 29	451 27	732
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 10	337 6	959
Сумарна	дебіторська	заборгованість 5	402 9	121

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 133 12
Нерозподілений	прибуток 5	337 1	806
Власний	капітал 6	273 2 651
Статутний	капітал 779 779
Довгострокові	зобов’язання 26 000 25	358
Поточні	зобов’язання 13	847 16	455
Чистий	прибуток	(збиток) 3	648 1	427
Середньорічна	кількість	акцій	(штук) 15	575 15	575
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(штук)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

471 500

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	матеріалами	щодо	порядку	ден-
ного	 Загальних	 зборів	 у	 робочі	 дні	 з	 8-00	 до	 16-00	 год.	 за	 адресою:	
39631,	 Полтавська	 обл.,	 м.	 Кременчук,	 вул.	 Київська,	 85,	 ПАТ	 «ККУ	
«Кварц»,	приймальня.	

Відповідальна	особа	—	Директор	Федотов	Г.І.
Телефон для довідок: (05366) 5-36-52.

З повагою, Директор ПАТ «ККУ«Кварц»

Публічне	акціонерне	товариство	«Богуславська	суконна	фабрика»	код	
ЄДРПОУ	05501439,	місцезнаходження:	09700	М.	Богуслав	Київської	обл.	
вул.	Мисайлівська,	71,	надалі	—	Товариство,	повідомляє	про	те,	що	14 квіт-
ня 2015 року об 12 годин 00 звилин	за	адресою:	09700, Київська обл., 
м. Богуслав, вул. Мисайлівська, буд. 71, адміністративна будівля, 
кім. 1. відбудуться	загальні	збори	Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів	Товари-

ства.
2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства.
3.	Затвердження	порядку	ведення	(регламенту	)	загальних	зборів	акціо-

нерів	Товариства;	затвердження	порядку	голосування	на	зборах,
4.	 Звіт	 Правління	 про	 результати	фінансово-господарської	 діяльності	

Товариства	у	2014	році.
5.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	за	2014	рік.
6.	Звіт	ревізійної	комісії	про	перевірку	фінансово-господарської	діяль-

ності	акціонерного	товариства	за	результатами	2013	фінансового	року.	Ви-
сновок	ревізійної	комісії	за	підсумками	перевірки	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	за	результатами	2014	року

7.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 наглядової	 ради,	
звіту	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

8.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
9.	Про	розподіл	прибутку	(порядку	покриття	збитків)	Товариства	за	під-

сумками	роботи	у	2014	році
10.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
11.	Про	припинення	повноважень:	голови	та	членів	правління	Товари-

ства;	 членів	 наглядової	 ради	 Товариства;	 про	 припинення	 повноважень	
членів	ревізійної	комісії.

12.	Про	обрання	гови	та	членів	правління	Товариства.
13.	Затвердження	кількісного	складу	наглядової	ради	Товариства.
14.	 Про	 обрання	 членів	 наглядової	 ради	 Товариства.	 Затвердження	

умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	укладаються	з	ними,	
встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	
на	підписання	цивільно-правових	договорів	з	головою	та	членами	Наглядо-
вої	ради	Товариства.

15.	Про	обрання	членів	ревізійної	комісії	Товариства.
Реєстрація	 учасників	 загальних	 зборів	 Товариства	 буде	 здійснюватись	

реєстраційною	комісією	з	11	годин	00	хвилин	—	11	годин	45	хвилин	за	місцем	
проведення	загальних	зборів	Товариства:	09700,	Київська	обл.,	м.	Богуслав,	
вул.	Мисайлівська,	буд.	71,	адміністративна	будівля,	кім.	1.	в	день	проведен-
ня	зборів.	Для	реєстрації	участі	в	загальних	зборах	акціонерам	Товариства	

необхідно	мати	при	собі	паспорт,	представникам	акціонерів	—	паспорт	і	до-
віреність,	оформлену	згідно	вимог	чинного	законодавства	України.	

Перелік	 акціонерів	 ПАТ	 «Богуславська	 суконна	 фабрика»,	 які	 мають	
право	на	участь	у	загальних	зборах	Товариства,	призначених	на	14	квітня	
2015	року,	складається	станом	на	24	годину	7	квітня	2015	року.	

Акціонери	Товариства	та	їх	повноважні	представники	можуть	ознайоми-
тись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	
денного	загальних	зборів	Товариства	за	адресою	в	приміщенні	ПАТ	«Бо-
гуславська	 суконна	 фабрика»	 за	 адресою:	 Київська	 обл.,	 м.	 Богуслав,	
вул.	Мисайлівська,	буд.	71,	адміністративна	будівля	,кім.	1.	у	робочі	дні	з	
08-00	до	16-00	(обідня	перерва	з	12-00	до	13-00),	а	в	день	проведення	за-
гальних	зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акці-
онерів	з	документами	—	Голова	правління	Товариства	,	тел.	04461-5-15-03;	для	
ознайомлення	з	документами	акціонер	або	його	повноважний	представник	за	
відповідною	довіреністю	має	звернутися	із	письмовою	заявою	на	ім’я	Товари-
ства	за	адресою:	09700	М.	Богуслав	Київської	обл.	вул.	Мисайлівська,	71

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	04461-5-15-03.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 рік (тис. грн)*.
найменування показника період

звітний попередній
усього	активів 9561 10127
основні	засоби 5042 5336
довгострокові	фінансові	інвестиції
запаси 815 1575
сумарна	дебіторська	заборгованість 3532 2876
грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 39 340
нерозподілений	прибуток 1506 758
власний	капітал 9155 8440
статутний	капітал 2750 2750
довгострокові	зобов'язання 134 320
поточні	зобов'язання 272 1367
чистий	прибуток	(збиток) 0,013 0,01
середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 55000000 55000000
кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 118 200

Голова правління ПАТ «Богуславська суконна фабрика»  
Андрусiв Сергiй Степанович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА»

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені 
ТОВ «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» у лютому 2015 р.

Найменування
Серія 

боргового 
інструменту

Дата 
визначення/ 
оновлення 

Рейтинг/Прогноз

Агрокомбанк,	ПАТ - 12.01.2015 uaBBB/Стабільний
БАНК	АВАНГАРД,	ПАТ	 - 26.02.2015 uaAA/Стабільний
БАНК	РЕНЕСАНС	
КАПІТАЛ,	АТ	

- 26.02.2015 uaA+/Стабільний

Донецька	міська	
рада

E 26.02.2015 Відкликано

ІНГ	Банк	Україна,	ПАТ	 - 26.02.2015 uaAAA/Стабіль-
ний

Укрбудінвестбанк,	АТ	 - 26.02.2015 uaBBB/Стабіль-
ний

Фінанси	та	Кредит,	АТ	,	
Банк	

- 03.02.2015 uaBB/Негативний

ХРЕЩАТИК,	ПАТ	,	КБ	 - 26.02.2015 uaA/Стабільний
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Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства

Наглядова рада 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»
(місцезнаходження:	65007,	м.	Одеса,	вул.	Новощепний	ряд,	5)

повідомляє	про	проведення	річних	Загальних	зборів	акціонерів,	які	від-
будуться	 14 квітня 2015 року об 11:00 за	 адресою: 65039, м. Одеса,  
пр-т Гагаріна, 12-а (конференц-зал)

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	Звіт	Дирекції	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	То-

вариства	за	2014	р.
3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	р.
4.	Затвердження	звіту	і	висновків	Ревізійної	комісії	за	2014	р.
5.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	за	2014	р.
6.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	р.
7.	Внесення	змін	до	складу	органів	управління	та	контролю	Товариства.	
Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загаль-

них	зборах	—	08	квітня	2015	року.	Для	участі	у	зборах,	акціонерам,	включе-
ним	до	зазначеного	переліку,	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	уповнова-
женим	 представникам	 акціонерів	 —	 довіреність	 на	 право	 представляти	
інтереси	акціонера,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством.

Реєстрація	акціонерів	здійснюється	з	10:00	до	10:40	за	місцем	прове-
дення	Зборів.	

Пропозиції	 щодо	 питань,	 включених	 до	 порядку	 денного	 вносяться	 у	
встановленому	законом	порядку	не	пізніше,	ніж	за	20	днів	до	проведення	
Загальних	зборів.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	матеріалами,	пов’язаними	з	питаннями	
порядку	денного	Загальних	зборів	за	відповідним	письмовим	зверненням	за	
адресою	—	68093	c.	Малодолинское,	вул.	Винокурова,1,	адмінкорпус,	прий-
мальня.	Відповідальною	особою	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	із	зазна-
ченими	документами	є	Директор	Товариства	—	Чудак	П.В.	

Довідки за тел. (048) 777 24 88 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2014 р. (тис. грн.) 
№ Показник Звітний 

період
Попередній 

період
1 Всього	активів 57434 47900
2 Основні	засоби	 16350 19264
3 Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
4 Запаси 1382 2117
5 Сумарна	дебіторська	заборгованість 34443 21108
6 Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 4 9
7 Нерозподілений	прибуток	(непокритий	

збиток)
-18268 -18208

8 Власний	капітал 29577 29637
9 Статутний	капітал 29500 29500

10 Довгострокові	зобов`язання 8 0
11 Поточні	зобов`язання 27849 18263
12 Чистий	прибуток	(збиток) -60 121
13 Середня	річна	кількість	акцій,	шт 118000000 118000000
14 Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	

власних	акцій	протягом	звітного	періоду
0 0

15 Чисельність	працівників	на	кінець	звітного	
періоду,	осіб

23 167

Директор  Чудак П.В.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента	-	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РIВНЕ-БОРОШНО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	-	31435947
3.	Місцезнаходження	–	33001,	місто	Рівне,	вулиця	Біла,	будинок	35
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	-	(0362)	63-10-12,	(0362)	63-10-12
5.	Електронна	поштова	адреса	-	Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	-	31435947.infosite.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації	-	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
1.	На	підставі	наказу	№26-к	від	10.03.2015	року	відбулося	звільнення	

посадової	особи	Рибій	Галини	Віліківни	(паспорт:	серія	СР	номер	815135	
виданий	04.07.2001	р.	Рівненським	МВ	УМВС	України	в	Рівненській	облас-

ті),	яка	займала	посаду	головний	бухгалтер,	в	зв’язку	з	переведенням	на	
іншу	посаду	(радник	директора).	Не	володiє	акціями	Товариства.	Непога-
шеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	
якого	особа	перебувала	на	посаді:	5	років.

2.	На	підставі	наказу	№27-к	від	10.03.2015	року	відбулося	призначен-
ня	на	посаду	головного	бухгалтера	Кравчук	Олени	Олексіївни	(паспорт:	
серія	 СР	 номер	 555550	 виданий	 06.03.1999	 р.	 Рівненським	МУ	 УМВС	
України	в	Рівненській	області)	замість	Рибій	Г.В.	Не	володiє	акціями	То-
вариства.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не-
має.	Строк,	на	який	призначено	особу	не	визначено	(безстроково).	Інші	
посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	2009		-	2011	р	
бухгалтер	ТОВ	«ІНСЕКО	ФАРМ»,	2011-	2012	р	бухгалтер	ТОВ	«РНЗ	«Єв-
ронасіння»,	 2012-	 2013	 р	 старший	бухгалтер	ТОВ	«Рівне	Агро	Плюс»,	
2014	рік	-	головний	бухгалтер	ПРАТ	«Західний	торгово-промисловий	дім».

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

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

Директор    Горбатюк Олександр Анатолійович.							11.03.2015	року.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ» 
код	ЄДРПОУ	14307512,	місцезнаходження:	Україна,	08154,	Київська	обл.	
Києво-Святошинський	р-н	місто	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36,	
надалі	—	Товариство,	повідомляє	про	те,	що	«28» квітня 2015 року об 
11  год. 00 хв. за	адресою:	Україна, Київська обл., Києво-Святошинський 
район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (кафе «Промінь») 
відбудуться	загальні	збори	Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства.
2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	То-

вариства.
3.	Затвердження	порядку	ведення	(регламенту	)	загальних	зборів	акці-

онерів	Товариства;	затвердження	порядку	голосування	на	зборах,
4.	Звіт	Правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	

Товариства	у	2014	році.
5.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	за	2014	рік.
6.	Звіт	ревізійної	комісії	про	перевірку	фінансово-господарської	діяль-

ності	 акціонерного	 товариства	 за	 результатами	 2013	 фінансового	 року.	
Висновок	 ревізійної	 комісії	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	результатами	2014	року

7.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради,	
звіту	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

8.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
9.	Про	розподіл	прибутку	(порядку	покриття	збитків)	Товариства	за	під-

сумками	роботи	у	2014	році
10.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
11.	Затвердження	кількісного	складу	наглядової	ради	Товариства.
12.	 Про	 обрання	 членів	 наглядової	 ради	 Товариства.	 Затвердження	

умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	укладаються	з	ними,	
встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважуєть-
ся	на	підписання	цивільно-правових	договорів	з	головою	та	членами	На-
глядової	ради	Товариства.

Реєстрація	 учасників	 загальних	 зборів	Товариства	буде	 здійснюватись	
реєстраційною	комісією	з	10-00	години	до	10-45	години	за	місцем	проведен-
ня	загальних	зборів	Товариства:	Україна,	Київська	обл.,	Києво-Святошинський	
район,	м.	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36,	(кафе	«Промінь»)	в	день	
проведення	зборів.	Для	реєстрації	участі	в	загальних	зборах	акціонерам	То-
вариства	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	представникам	акціонерів	—	пас-
порт	і	довіреність,	оформлену	згідно	вимог	чинного	законодавства	України.	

Перелік	акціонерів	ПАТ	«АРКСІ»,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	Товариства,	призначених	на	«28»	квітня	2015	року,	складаєть-
ся	станом	на	24	годину	22	квітня	2015	року.	

Акціонери	Товариства	та	їх	повноважні	представники	можуть	ознайо-
митись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	 денного	 загальних	 зборів	 Товариства	 за	 адресою	 Київська	 обл.,	
Києво-Святошинський	 район,	 м.	 Боярка,	 вул.	 40-річчя	 Жовтня,	 буди-
нок		36,	(адміністративна	будівля,	перший	поверх,	приймальня	директора)	
у	робочі	дні	з	08-00	до	16-00	(обідня	перерва	з	12-00	до	13-00),	а	в	день	
проведення	загальних	зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.

Посадова	 особа	 Товариства,	 відповідальна	 за	 порядок	 ознайомлення	
акціонерів	з	документами	—	голова	правління	Товариства	,	тел.	044	501	20	22;	
для	ознайомлення	з	документами	акціонер	або	його	повноважний	пред-
ставник	за	відповідною	довіреністю	має	звернутися	із	письмовою	заявою	
на	 ім’я	 Товариства	 за	 адресою:	 Україна,	 08154,	 Київська	 обл.	 Києво-
Святошинський	р-н	місто	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	044	501	20	22.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 рік (тис. грн)*.
найменування показника період

звітний попередній
усього	активів 41461,1 41313,6
основні	засоби 2757,3 3146,9
довгострокові	фінансові	інвестиції 0,0 0,00
запаси 18935,9 19034,5
сумарна	дебіторська	заборгованість 16409,3 16158,1
грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 360,1 72,7
нерозподілений	прибуток -22027,5 -21801,3
власний	капітал 29591,4 29591,4
статутний	капітал 9082,1 9082,1
довгострокові	зобов'язання 18651,1 18651,1
поточні	зобов'язання 6163,3 5789,6
чистий	прибуток	(збиток) -226,2 -356,0
середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 36328343 36328343
кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0,0 0,0

загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0,0 0,0

чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 26 23

голова правління ПАТ «АРКСІ» Баранов Костянтин Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» 

код	 ЄДРПОУ	 02138530,	 місцезнаходження:	 Україна,	 67820,	 ОДЕСЬ-
КА	ОБЛ.,	ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ	РАЙОН,	СЕЛО	ПРИЛИМАНСЬКЕ,	ВУЛИЦЯ	
ОБОРОННА,	БУДИНОК	44-К,	надалі	—	Товариство,	повідомляє	про	те,	що	
30» квітня 2015 року об 13 год. 30 хв за	адресою:	Україна, Одеська об-
ласть, Овідіопольський район, с.Прилиманське, вул.Оборонна,44-к, 
кім. №10 приміщення адмінбудинку ПрАТ «Одесагрошляхбуд»	відбу-
дуться	загальні	збори	Товариства.

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

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів	Това-
риства.

2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	То-
вариства.

3.	Звіт	Правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	
Товариства	у	2014	році.

4.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	за	2014	рік.
5.	Звіт	ревізійної	комісії	про	перевірку	фінансово-господарської	діяль-

ності	 акціонерного	 товариства	 за	 результатами	 2014	 фінансового	 року.	
Висновок	 ревізійної	 комісії	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	результатами	2014	року.

6.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради,	
звіту	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

7.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
8.	Про	розподіл	прибутку	(порядку	покриття	збитків)	Товариства	за	під-

сумками	роботи	у	2014	році.
9.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
Реєстрація	учасників	загальних	зборів	Товариства	буде	здійснюватись	

реєстраційною	комісією	з	1230	години	до	1315	години	за	місцем	проведен-
ня	 загальних	 зборів	 Товариства:	Україна,	Одеська	 область,	Овідіополь-
ський	район,	 с.Прилиманське,	 вул.Оборонна,44-к,	 кім.	№10	приміщення	
адмінбудинку	ПрАТ	«Одесагрошляхбуд»	в	день	проведення	зборів.	Для	
реєстрації	 участі	 в	 загальних	 зборах	 акціонерам	 Товариства	 необхідно	
мати	при	собі	паспорт,	представникам	акціонерів	—	паспорт	і	довіреність,	
оформлену	згідно	вимог	чинного	законодавства	України.	

Перелік	акціонерів	ПрАТ	«ОДЕСАГРОШЛЯХБУД»,	які	мають	право	на	
участь	у	загальних	зборах	Товариства,	призначених	на	30	квітня	2015		року,	
складається	станом	на	24	годину	24	квітня	2015	року.	

Акціонери	Товариства	та	їх	повноважні	представники	можуть	ознайо-
митись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	денного	загальних	зборів	Товариства	за	адресою	Україна,	Одеська	
область,	 Овідіопольський	 район,	 с.Прилиманське,	 вул.Оборонна,44-к,	
кім.		№	3	приміщення	адмінбудинку	ПрАТ	«Одесагрошляхбуд»	у	робочі	дні	
з	0800	до	1600	(обідня	перерва	з	1200	до	1300),	а	в	день	проведення	за-
гальних	зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.

Посадова	 особа	 Товариства,	 відповідальна	 за	 порядок	 ознайом-
лення	 акціонерів	 з	 документами	 —	 голова	 правління	 Товариства	 ,	
тел.	 	 +38-048-740-22-44;	 для	 ознайомлення	 з	 документами	 акціонер	
або	 його	 повноважний	 представник	 за	 відповідною	 довіреністю	 має	
звернутися	із	письмовою	заявою	на	ім’я	Товариства	за	адресою:	Укра-
їна,	67820,	ОДЕСЬКА	ОБЛ.,	ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ	РАЙОН,	СЕЛО	ПРИ-
ЛИМАНСЬКЕ,	ВУЛИЦЯ	ОБОРОННА,	БУДИНОК	44-К.	За	 інформацією	
звертатися	за	телефоном:	+38-048-740-22-44.

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

найменування показника період
звітний попередній

усього	активів 5098 6892
основні	засоби 4447 4555
довгострокові	фінансові	інвестиції
запаси 21 1411
сумарна	дебіторська	заборгованість 618 921
грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 12 3
нерозподілений	прибуток -2872 -1948
власний	капітал
статутний	капітал 1638 1638
довгострокові	зобов'язання 718 1663
поточні	зобов'язання 5588 5224
чистий	прибуток	(збиток) -923 -578
середньорічна	кількість	акцій	(шт.)
кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)
загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду
чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 16 17

голова правління ПрАТ «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД»  
Гнатовський Юрій Олександрович
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОБУРІННЯ»
(код	за	ЄДРПОУ	33152471,	місцезнаходження:	01011,	м.Київ,	 

ВУЛ.	ПАНАСА	МИРНОГО	,	будинок	28,	кімната	34).

11.03.2015	р.	у	№	47	Бюлетеня	«Відомості	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку»	було	оприлюднено	повідомлення	акціо-
нерів,	 які	 сукупно	 є	 власниками	 більше	 десяти	 відсотків	 простих	 акцій	
ЗАКРИТОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ВИДОБУВНА	 КОМПАНІЯ	
«УКРНАФТОБУРІННЯ»,	про	скликання	загальних	зборів	ЗАТ	«Видобувна	
компанія	«Укрнафтобуріння»	10.04.2015	р.	

У	зв’язку	 із	організаційними	причинами	належне	проведення	загаль-
них	зборів	Товариства	в	цю	дату	стало	неможливим,	тому	виникла	необ-
хідність	змінити	дату	проведення	загальних	зборів	Товариства	на	більш	
пізню.	

З	огляду	на	викладене	повідомляємо,	що	загальні	збори	ЗАКРИТОГО	
АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«ВИДОБУВНА	КОМПАНІЯ	«УКРНАФТО-
БУРІННЯ»,	 повідомлення	 про	 які	 було	 опубліковане	 в	№	 47	 Бюлетеня	
«Відомості	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку»	від	
11.03.2015	р.	у	дату	10.04.2015	р.	не	відбудуться	у	зв’язку	із	зміною	дати	
їх	проведення	на	17.04.2015	р..

Акціонери,	які	сукупно	є	власниками	більше	десяти	відсотків	простих	
акцій	 ЗАКРИТОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ВИДОБУВНА	 КОМ-
ПАНІЯ	 «УКРНАФТОБУРІННЯ»,	 повідомляють	 про	 скликання	 в	 порядку	 
ч.	6	ст.	47	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	позачергових	За-
гальних	зборів	акціонерів	ЗАТ	«ВИДОБУВНА	КОМПАНІЯ	«УКРНАФТОБУ-
РІННЯ»,	які	відбудуться	17 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за	
адресою:	04073 м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а, офіс 312 (конференц-зал).

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	Загальних	збо-
рах	буде	проводитись	з	10	год.	30	хв.	до	11	год.	45	хв.	в	день	та	за	місцем	
проведення	Загальних	зборів.

Право	на	участь	у	Загальних	зборах	мають	особи,	включені	до	пере-
ліку	 акціонерів	 ЗАТ	 «ВИДОБУВНА	 КОМПАНІЯ	 «УКРНАФТОБУРІННЯ»,	
складеного	за	3	(три)	робочих	дні	до	дня	проведення	Загальних	зборів,	
тобто	станом	на	24	год.	00	хв.	13	квітня	2015	року.

Порядок денний:
1.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.
2.	Прийняття	рішення	з	питань	порядку	(регламенту)	проведення	за-

гальних	зборів.
3.	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	її	складу.
4.	Звіт	Голови	Правління	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2010	рік.
5.	Звіт	Голови	Правління	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2011	рік.
6.	Звіт	Голови	Правління	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2012	рік.
7.	Звіт	Голови	Правління	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2013	рік.
8.	Звіт	Голови	Правління	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2014	рік.
9.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	Товариства	про	результати	пере-

вірки	фінансово-господарської	діяльності	за	2010	рік.
10.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	Товариства	про	результати	пере-

вірки	фінансово-господарської	діяльності	за	2011	рік.

11.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	Товариства	про	результати	пере-
вірки	фінансово-господарської	діяльності	за	2012	рік.

12.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	Товариства	про	результати	пере-
вірки	фінансово-господарської	діяльності	за	2013	рік.

13.	Звіт	та	висновки	Ревізійної	комісії	Товариства	про	результати	пере-
вірки	фінансово-господарської	діяльності	за	2014	рік.

14.	Звіт	Наглядової	ради	за	2010	рік.
15.	Звіт	Наглядової	ради	за	2011	рік.
16.	Звіт	Наглядової	ради	за	2012	рік.
17.	Звіт	Наглядової	ради	за	2013	рік.
18.	Звіт	Наглядової	ради	за	2014	рік.
19.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2010,	2011,	

2012,	2013,	2014	роки.
20.	Визначення	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	Товари-

ства	за	підсумками	роботи	за	2010,	2011,	2012,2013,	2014	роки	та	визна-
чення	частини	прибутку,	що	направляється	на	збільшення	статутного	ка-
піталу.

21.	Затвердження	ринкової	вартості	акцій
22.	Про	збільшення	Статутного	капіталу	Товариства	відповідно	норм	

Закону	 України	 «Про	 акціонерні	 товариства»	шляхом	 підвищення	 номі-
нальної	 вартості	 акцій	 за	 рахунок	 спрямування	 до	 статутного	 капіталу	
прибутку	Товариства	(його	частини).

23.	Про	випуск	акцій	нової	номінальної	вартості.
24.	Про	зміну	найменування	Товариства	з	ЗАКРИТОГО	АКЦІОНЕРНО-

ГО	 ТОВАРИСТВА	 «ВИДОБУВНА	 КОМПАНІЯ	 «УКРНАФТОБУРІННЯ»	 на	
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ВИДОБУВНА	 КОМПАНІЯ	 
«УКРНАФТОБУРІННЯ».

25.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства	в	зв’язку	з	приведенням	
у	відповідність	з	нормами	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	та	
затвердження	його	в	новій	редакції.

26.	Про	приведення	дозвільних	документів	Товариства	у	відповідність	
до	вимог	чинного	законодавства	у	зв‘язку	із	внесеними	змінами	до	Стату-
ту	Товариства.

27.	 Про	 внесення	 змін	 до	 положень	 про	 загальні	 збори,	 наглядову	
раду,	 виконавчий	 орган	 та	 ревізійну	 комісію	 Товариства,	 а	 також	 інших	
внутрішніх	документів	що	регламентують	діяльність	Товариства,	шляхом	
викладення	положень	в	новій	редакції.

28.	 Про	 дострокове	 відкликання	 членів	 Наглядової	 ради	 Товари-
ства.

29.	Про	 обрання	 членів	Наглядової	 ради	 Товариства,	 затвердження	
умов	 цивільно-правових	 або	 трудових	 договорів,	 що	 укладатимуться	 з	
членами	Наглядової	ради,	встановлення	розміру	їх	винагороди.	Обрання	
особи,	яка	уповноважується	на	підписання	цивільно-правових	або	трудо-
вих	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

30.	Про	 дострокове	 відкликання	 та	 обрання	 нових	 членів	 Ревізійної	
комісії.

31.	Про	відкликання	та	обрання	Голови	та	членів	Правління	Товари-
ства.

З	матеріалами	з	питань	порядку	денного	зборів	акціонери	банку	мо-
жуть	 ознайомитися	 в	 робочі	 дні,	 в	 робочий	 час,	 за	 адресою:	 04073	 
м.	 Київ,	 вул.	 Рилєєва,	 10-а,	 офіс	 312	 (конференц-зал).	 Особа,	 відпові-
дальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Мартинюк	
Андрій	Петрович:	+38(067)	4673729.

Для	участі	в	Загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	документи,	
що	засвідчують	особу,	представникам	акціонерів	–	додатково	довіреність,	
оформлену	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства,	представникам	
акціонерів-юридичних	осіб,	які	діють	від	їх	імені	без	довіреності,	-	додат-
ково	до	документів,	що	засвідчують	особу,	належним	чином	оформлені	
документи,	що	підтверджують	їх	повноваження.

На	доповнення	до	ПОВІДОМЛЕННЯ	про	проведення	загальних	зборів	
акціонерів	 ПАТ	 «Харківміськгаз»	 призначених	 на	 26.03.2015 р. року,	 яке	
було	опубліковане	20.02.2015	року	в	Бюлетені	«Відомості	Національної	ко-
місії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку»	№	35	(2039),	ПАТ	«Харківміськ-
газ»	 інформує	про	основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	
Товариства	за	2013	–	2014рр.	(тис.	грн.).

Найменування показника Період
2014р.* 2013р.

Усього	активів 364341 323315
Основні	засоби	 152589 166587
Довгострокові	фінансові	інвестиції 9202 9202
Запаси 4801 4238
Сумарна	дебіторська	заборгованість 143038 102451
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 32256 20025
Нерозподілений	прибуток -26240 2391

Власний	капітал -20886 7343
Статутний	капітал 875 875
Довгострокові	зобов’язання 45652 45350
Поточні	зобов’язання 339575 270622
Чистий	прибуток	(збиток) -28631 -19261
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3 500 000 3 500 000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 1999 2105

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

ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою	радою

ПАТ	«ЗНКІФ	«Синергія-5»
Протокол	від	22.01.2015р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«Синергія-5»

1.	Назву	Розділу А викласти	в	наступній	редакції:
Розділ А. Характеристика корпоративного фонду
1.1. Пункти 3-6 викласти	в	наступній	редакції:
3.	Місцезнаходження	–	04053,	м.	Київ,	Львівська	площа,	будинок	8-Б.
4.	Номер	телефону:	(044)246-73-50.
5.	Дата	державної	реєстрації	–	29/08/07.
6.	Дата	внесення	Фонду	до	ЄДРІСІ	–	15/10/07,	номер	та	дата	видачі	сві-

доцтва	про	внесення	Фонду	до	ЄДРІСІ	№808-1	від	16/05/11.
1.2. Пункт 9	викласти	в	наступній	редакції:
9.	Цілі	діяльності	–	здійснення	спільного	інвестування.
1.3. Пункт 11 викласти	в	наступній	редакції:
11.	Дата	припинення	діяльності	–	29/08/16.
1.4. Пункт 12 попередньої	редакції виключити	відповідно	змінивши	ну-

мерацію	наступного	пункту.
1.5. Пункт 14 попередньої	редакції	виключити.
1.6. Пункт 15 попередньої	редакції вважати	пунктом 13 та	викласти	в	

наступній	редакції:
13.	Інформація	про	засновників	Фонду:
−	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«КІНТО	Інвест»	(код	за	ЄДРПОУ	

–	32915716;	місцезнаходження:	04053,	м.	Київ,	Львівська	площа,	будинок	8-Б);
−	 Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Оксана	 Плюс»	 (код	 за	 ЄДРПОУ	 –	

21561056;	місцезнаходження:	04053,	м.	Київ,	Львівська	площа,	будинок	8-Б).
2. Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. Пункти 3-5	викласти	в	наступній	редакції:
3.	Місцезнаходження	–	04053,	м.	Київ,	Львівська	площа,	будинок	8-Б.
4.	Номер	телефону/факсу:	(044)246-73-50/235-58-75.
5.	Дата	державної	реєстрації	–	23/03/92.
2.2. Рядок 10 таблиці пункту 7 викласти	в	наступній	редакції:

Лукасевич	Василь	
Богданович

Заступник	голови	Наглядової	
ради

- -

2.3. Пункт 7доповнити	наступним	реченням:
Інші	посадові	особи	статутом	ПрАТ	«КІНТО»	не	передбачені.
3. Розділ В. Текст регламенту Фонду
3.1. Пункт 1.2. викласти	в	наступній	редакції:
1.2.	Дата	та	номер	свідоцтва	про	державну	реєстрацію	Фонду	і	наймену-

вання	органу,	що	здійснив	таку	реєстрацію	–	29	серпня	2007	року,	номер	
запису	про	державну	реєстрацію	–	1	074	102	0000	026660,	Шевченківська	
районна	у	місті	Києві	державна	адміністрація.

3.2. Пункти 1.4. - 1.5. викласти	в	наступній	редакції:
1.4.	Місцезнаходження	–	04053,	м.	Київ,	Львівська	площа,	будинок	8-Б.
1.5.	Строк	діяльності	–	9	(дев’ять)	років	з	дня	державної	реєстрації	Фон-

ду	як	юридичної	особи.
3.3. Пункт 2 викласти	в	наступній	редакції:
2. Заміна компанії з управління активами
2.1.	Заміна	компанії	з	управління	активами	здійснюється	у	разі:
а)	прийняття	загальними	зборами	акціонерів	Фонду	(надалі	–	«Загальні	

збори»)	рішення	про	заміну	компанії	з	управління	активами;
б)	 прийняття	 компанією	 з	 управління	 активами	 (надалі	 –	 «Компанія»)	

рішення	про	припинення	здійснення	діяльності	з	управління	активами;
в)	зупинення	дії	або	анулювання	Національною	комісією	з	цінних	папе-

рів	 та	фондового	 ринку	 (надалі	 –	 «Комісія»)	 виданої	 Компанії	 ліцензії	 на	
здійснення	діяльності	з	управління	активами;

г)	ліквідації	Компанії.
2.2.	З	метою	захисту	прав	та	інтересів	акціонерів	Фонду	(надалі	–	«Акці-

онер»)	в	разі	виникнення	хоча	б	однієї	із	обставин,	зазначених	у	підпунктах	
б,	в,	г	пункту	2.1.,	діяльність	Компанії	Фонду	призупиняється	з	моменту	на-
брання	чинності	рішенням	Загальних	зборів	щодо	заміни	Компанії.	Рішення	
про	заміну	Компанії,	обрання	нової	компанії	з	управління	активами,	укла-
дення	та	затвердження	договору	про	управління	активами	з	обраною	ком-
панією	 з	 управління	 активами	Фонду	 Загальні	 збори	 мають	 прийняти	 не	
пізніше	30	робочих	днів	з	моменту	одержання	інформації	про	виникнення	
зазначених	обставин.

3.4. Пункт 3 викласти	в	наступній	редакції:
3. Заміна зберігача активів Фонду
3.1.	Заміна	зберігача	активів	Фонду	(надалі	–	«Зберігач»)	здійснюється	у	

разі:

а)	прийняття	Загальними	зборами	рішення	про	заміну	Зберігача;
б)	прийняття	Зберігачем	рішення	про	припинення	здійснення	депозитар-

ної	діяльності;
в)	зупинення	дії	або	анулювання	Комісією	виданої	Зберігачу	ліцензії	на	

здійснення	депозитарної	діяльності;
г)	ліквідації	Зберігача.
3.2.	З	метою	захисту	прав	та	інтересів	акціонерів	Фонду	(надалі	–	«Акці-

онер»)	в	разі	виникнення	хоча	б	однієї	із	обставин,	зазначених	у	підпунктах	
б,	в,	г	пункту	3.1.,	діяльність	Зберігача	щодо	обслуговування	активів	Фонду	
призупиняється	з	моменту	набрання	чинності	рішенням	Загальних	зборів	
щодо	заміни	Зберігача.	Рішення	про	заміну	Зберігача,	обрання	нового	збе-
рігача	активів	Фонду,	укладення	та	затвердження	договору	про	обслугову-
вання	зберігачем	активів	корпоративного	інвестиційного	фонду	з	обраним	
зберігачем	активів	Фонду	Загальні	збори	мають	прийняти	не	пізніше	30	ро-
бочих	днів	з	моменту	одержання	інформації	про	виникнення	зазначених	об-
ставин.

3.5. Пункт 4 викласти	в	наступній	редакції:
4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 

(викупу) акцій Фонду
4.1.	Вартість	чистих	активів	Фонду	визначається	у	порядку,	визначеному	

Положенням	 про	 порядок	 визначення	 вартості	 чистих	 активів	 інститутів	
спільного	інвестування,	затвердженим	Рішенням	Комісії	30	липня	2013	року	
№	1336	(далі	–	«Положення»).	У	разі	внесення	змін	до	цього	Положення	чи	
прийняття	 нормативних	 актів,	 які	 змінюють	 порядок	 визначення	 вартості	
чистих	 активів	 інститутів	 спільного	 інвестування,	 вартість	 чистих	 активів	
Фонду	визначатиметься	згідно	з	вимогами	чинного	законодавства	та	відпо-
відних	нормативних	документів.

4.2.	Компанія	розраховує	вартість	чистих	активів	Фонду	станом	на:
-	останній	календарний	день	місяця;
-	останній	робочий	день	місяця;
-	день	складення	інформації	щодо	діяльності	Фонду	(квартальна,	річна);
-	день	проведення	останніх	біржових	торгів	календарного	місяця;
-	день,	що	передує	дню	прийняття	рішення	про	ліквідацію	Фонду;
-	день,	що	передує	дню	початку	розрахунку	з	Акціонерами	при	ліквідації	

Фонду.
4.3.	Розміщення	акцій	Фонду	 здійснюється	 за	 ціною,	що	 визначається	

виходячи	з	розрахункової	вартості	акції	Фонду	на	день	надходження	коштів	
на	рахунок	Фонду.

4.4.	Розрахунки	з	учасниками	Фонду	при	його	ліквідації	здійснюються	за	
розрахунковою	вартістю	акції	Фонду.

3.6. Назву Пункту 5 викласти	в	наступній	редакції:
5. «Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття 

витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за раху-
нок активів Фонду»

3.7. Пункти 5.1.-5.3. викласти	в	наступній	редакції:
5.1.	Винагорода	Компанії	за	рік	становить	2,5	(дві	цілих	п’ять	десятих)	

відсотка	середньої	вартості	чистих	активів	Фонду.
5.2.	Винагорода	Компанії	нараховується	та	сплачується	щомісячно	ко-

штами.
5.3.	Визначення	вартості	чистих	активів	для	розрахунку	винагороди	Ком-

панії	здійснюється	на	підставі	даних	середньомісячних	розрахунків	вартості	
чистих	активів	Фонду	за	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,	 здійсненому	за	даними	щомісячних	розрахунків	вар-
тості	чистих	активів	Фонду.

3.8. Пункти 5.5.-5.6. викласти	в	наступній	редакції:
5.5.	Крім	винагороди	та	премії	Компанії,	за	рахунок	активів	Фонду	спла-

чуються:
-	винагорода	Зберігачу;
-	винагорода	аудитору	Фонду;
-	винагорода	торговцям	цінними	паперами;
-	 операційні	 витрати,	 пов’язані	 із	 забезпеченням	 діяльності	 Фонду,	 у	

тому	числі:
-	реєстраційні	послуги;
-	розрахунково-касове	обслуговування	Фонду	банком;
-	нотаріальні	послуги;
-	послуги	депозитарію;
-	оплата	вартості	оприлюднення	обов’язкової	інформації	щодо	діяльнос-

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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-	орендна	плата;
-	рекламні	послуги,	пов’язані	з	виготовленням	та	розповсюдженням	ре-

клами	щодо	Фонду;
-	витрати,	пов’язані	з	обслуговуванням	Акціонерів	та	обігу	акцій	Фонду;
-	судові	витрати,	пов’язані	з	діяльністю	Фонду;
-	податки	та	збори,	передбачені	законодавством	України.
5.6.	Витрати,	(крім	винагороди	та	премії	Компанії,	податків,	зборів	та	ін-

ших	обов’язкових	платежів,	передбачених	чинним	законодавством)	не	по-
винні	перевищувати	5	відсотків	середньорічної	вартості	чистих	активів	акцій	
Фонду	протягом	фінансового	року,	розрахованої	відповідно	до	нормативно-
правових	актів	Комісії.

3.9. Пункт 6 попередньої	редакції виключити	відповідно	змінивши	нуме-
рацію	наступних	Пунктів.

3.10. Пункт 6 викласти	в	наступній	редакції:
6. Порядок та строки викупу акцій Фонду
6.1.	Викуп	у	Акціонерів	належних	їм	акцій	Фонду	здійснюється	після	за-

кінчення	строку	діяльності	Фонду.
6.2.	При	ліквідації	Фонду	Акціонери	мають	подати	до	ліквідаційної	комісії	

Фонду	оформлені	відповідно	до	чинного	законодавства	заявки	на	викуп	ак-
цій	Фонду	(далі	–	«Заявка	на	викуп»)	у	порядку	та	у	строки,	визначені	відпо-
відним	нормативним	актом	Комісії.

6.3.	Розрахунки	з	акціонерами	Фонду	здійснюються	грошовими	коштами	
за	розрахунковою	вартістю	акцій	Фонду.	Розрахункова	вартість	однієї	акції	
Фонду	визначається	як	загальна	вартість	чистих	активів	Фонду,	поділена	на	
загальну	кількість	акцій	Фонду,	що	знаходяться	в	обігу.

6.4.	Порядок	та	строки	викупу	акцій	Фонду	при	його	ліквідації	визнача-
ються	відповідним	нормативним	актом	Комісії.

3.11. Абзац 4 пункту 4 Інвестиційної декларації викласти	в	наступній	
редакції:

- інших	активів	(крім	об’єктів	нерухомості),	дозволених	чинним	законо-
давством	України.

3.12. В Пункті 5 Інвестиційної декларації фразу «встановлені	Законом	
України	«Про	інститути	спільного	інвестування	(пайові	та	корпоративні	фон-
ди)»	 замінити	 на фразу:	 «встановлені	 Законом	 України	 «Про	 інститути	
спільного	інвестування».

4. Розділ Г. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійсню-
ється з метою спільного інвестування

4.1. Пункт 1	попередньої	редакції	виключити	відповідно	змінивши	нуме-
рацію	наступних	пунктів.

4.2. Пункт 1 викласти	в	наступній	редакції:
1.	Спосіб	розміщення	випуску	акцій	Фонду	–	публічне	розміщення.
4.3. Пункт 6 викласти	в	наступній	редакції:
6.	Форма	випуску	та	тип	акцій	Фонду	–	прості	іменні.
4.4. Доповнити	пунктом 15	наступного	змісту:
15.	У	разі	ліквідації	Фонду,	а	також	під	час	обов'язкового	викупу	акцій	

Фонду,	пов’язаного	з	продовженням	строку	його	діяльності,	акції	Фонду	за	
бажанням	Акціонерів	можуть	бути	конвертовані	у	цінні	папери	 іншого	 ін-
ституту	 спільного	 інвестування,	 активи	 якого	 перебувають	 в	 управлінні	
Компанії.

5. Розділ Ґ. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг 
акцій Фонду

5.1. Пункт 1	попередньої	редакції	виключити	відповідно	змінивши	нуме-
рацію	наступних	пунктів.

5.2. Пункт 2	викласти	в	наступній	редакції:
2.	Спосіб	розміщення	акцій	Фонду	–	приватне	розміщення.
5.3. Пункт 7 викласти	в	наступній	редакції:
7.	Форма	випуску	та	тип	акцій	–	прості	іменні.
6. «Розділ Д. Відомості про депозитарій», «Розділ Е. Відомості про 

незалежного оцінювача майна» та «Розділ Є Перелік організаторів тор-
гівлі, на яких продавались або продаються акції Фонду» виключити.

7. Розділ Ж. вважати	Розділом Д. Відомості про зберігача
Абзац 3-5 викласти	в	наступній	редакції:
3.	Місцезнаходження	–	04070,	м.	Київ,	вулиця	Іллінська,	будинок	8.
4.	Строк	дії	Ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондово-

му	ринку	–	депозитарної	діяльності,	а	саме	діяльності	зі	зберігання	активів	
інститутів	спільного	інвестування	–	з	12/10/13	–	необмежений;

5.	Строк	дії	Ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондово-
му	ринку	–	депозитарної	діяльності,	а	саме	діяльності	депозитарної	устано-
ви	–	з	12/10/13	–	необмежений.

8. Розділ З.	вважати Розділом Е. Відомості про аудиторську фірму
8.1. Пункт 3 викласти	в	наступній	редакції:
3.	Місцезнаходження	–	04053,	м.	Київ,	вулиця	Некрасовська,	будинок	3.
8.2. Пункт 5 викласти	в	наступній	редакції:
5.	Строк	дії	Свідоцтва	про	внесення	до	реєстру	аудиторських	фірм,	які	

можуть	проводити	аудиторські	перевірки	професійних	учасників	ринку	цін-
них	паперів	–	з	19/02/13	до	04/11/15.

9. Розділ И вважати Розділом Є. Відомості про торговця цінними па-
перами

Пункт 3 викласти	в	наступній	редакції:
3.	Місцезнаходження	–	04053,	м.	Київ,	Львівська	площа,	будинок	8-Б.

Виконавчий	директор
ПрАТ	«КІНТО»		 Веремієнко	Сергій	Миколайович
Головний	бухгалтер
ПрАТ	«КІНТО»		 Бенедик	Ольга	Миколаївна
Голова	Наглядової	ради
ПАТ	«ЗНКІФ	«Синергія-5»	 Мельничук	Віталій	Григорович
Начальник	відділу	депозитарної	діяльності
ПАТ	«ПІРЕУС	БАНК	МКБ»		 Оніщенко	Ніна	Вікторівна

Повідомлення про зміни у порядку денному  
Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

CУМИГАЗ», 
місцезнаходження	якого:	 40021,	Україна,	Сумська	область,	м.	Суми,	

вул.	Лебединська,	буд.	13,	повідомляє	своїх	акціонерів	про	зміни,	що	від-
булися	у	порядку	денному	Загальних	зборів	акціонерів,	призначених	на	
27 березня 2015 року о 14.00 годині за	адресою: м. Суми, вул. Лебе-
динська, буд. 13 (в	 актовому	 залі	 Товариства)	 за	 ініціативи	 акціонерів	
ПАТ	«СУМИГАЗ»,	що	володіють	більше	ніж	5	%	простих	акцій	Товариства,	
в	порядку	встановленому	ст.	38	Закону	України	«Про	акціонерні	товари-
ства».

Перелік додаткових (нових) питань,  
що виносяться на голосування  

(порядок денний):
-	Про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	Товариства.
-	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
-	Про	укладення	договорів	(контрактів)	з	членами	Наглядової	ради	То-

вариства	та	визначення	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	від	іме-
ні	Товариства	договорів	 (контрактів)	 з	членами	Наглядової	ради	Товари-
ства.

-	Про	припинення	повноважень	голови	та	членів	Ревізійної	комісії	Това-
риства.

-	Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
-	Про	укладення	договорів	(контрактів)	з	членами	Ревізійної	комісії	То-

вариства	та	визначення	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	від	іме-
ні	Товариства	договорів	 (контрактів)	 з	членами	Ревізійної	 комісії	Товари-
ства.

На	доповнення	до	ПОВІДОМЛЕННЯ	про	проведення	загальних	зборів	
акціонерів	 ПАТ	 «СУМИГАЗ»	 призначених	 на	 27.03.2015	 року,	 яке	 було	
опубліковане	20.02.2015	року	у	Бюлетні	«Відомості	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку»	№	35,	ПАТ	«СУМИГАЗ»	інформує	про	
основні	 показники	 фінансово-господарської	 діяльності	 товариства	 за	
2013	-	2014рр.	(тис.грн.).

Найменування показника період
2014р.* 2013р.

Усього	активів 631035 489316	
Основні	засоби	 268751 249362	
Довгострокові	фінансові	інвестиції 61068 67582
Запаси 5236 7238	
Сумарна	дебіторська	заборгованість 265368 109781	
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 12660 34179	
Нерозподілений	прибуток(непокритий	
збиток)

(85972) (49599)

Власний	капітал 226407 249703	
Статутний	капітал 1048 1048	
Довгострокові	зобов’язання 47229 36509	
Поточні	зобов’язання 357399 203104	
Чистий	прибуток	(збиток)	 (43550) (28665)	
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 4193436 4193436
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

2613 2646

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

ПАТ «СУМИГАЗ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394



№49, 13 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

51

(код	 за	 ЄДРПОУ	 14219127,	 місцезнаходження:	 пр-т	 Миру,	 буд.	 33,	
м.	Чернігів,	14000)	повідомляє	про	проведення	річних	Загальних	зборів	ак-
ціонерів	 Товариства	 14 квітня 2015 року о 15:00 годині за	 адресою:	
пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000. Реє-
страція	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	зборах	буде	проводитись	
14	квітня	2015	року	з	14:00	до	14:45	за	місцем	проведення	загальних	збо-
рів.	Для	реєстрації	акціонеру	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	
а	представнику	акціонера	–	також	довіреність,	оформлену	відповідно	до	
чинного	законодавства.	Представнику	юридичної	особи,	який	діє	без	дові-
реності	від	її	імені,	необхідно	мати	також	документ,	що	підтверджує	призна-
чення	його	на	посаду,	та	установчий	документ	юридичної	особи,	що	містить	
інформацію	про	посадових	осіб,	які	мають	право	діяти	від	її	імені	без	дові-
реності.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
зборах:	07	квітня	2015	року.

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

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії,	включаючи	голову.
2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів,	затвердження	

регламенту	загальних	зборів.
3.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	за	

2014	рік.
4.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Директора	 за	

2014	рік.
5.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	за	

2014	рік.	Затвердження	висновку	Ревізійної	комісії	за	підсумками	перевірки	
фінансово-господарської	діяльності	товариства	за	2014	рік.

6.	Затвердження	річного	звіту	(річної	фінансової	звітності)	Товариства	
за	2014	рік.	

7.	Покриття	збитків	за	результатами	діяльності	у	2014	році.
8.	Припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради.
9.	Обрання	членів	Наглядової	ради.
10.	Обрання	Голови	Наглядової	ради.
11.	 Затвердження	 умов	 договорів	 (контрактів),	 що	 укладатимуться	 з	

членами	Наглядової	ради.	Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підпи-
сання	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

12.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів	товариства.

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

Найменування показника Період
звітний
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього	активів 8959 6657
Основні	засоби 1683 622
Довгострокові	фінансові	інвестиції 4068 4071
Запаси 679 286
Сумарна	дебіторська	заборгованість 268 42
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 84 32
Нерозподілений	прибуток 2709 1963
Власний	капітал 2835 2089
Статутний	капітал 101 101
Довгострокові	зобов’язання 5543 4150
Поточні	зобов’язання 581 418
Чистий	прибуток	(збиток) -361 647
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 403720 403720
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

43 42

Під	час	підготовки	до	загальних	зборів	акціонери	та	їх	представники	мо-
жуть	ознайомитись	 із	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	за	адресою:

пр-т	Миру,	буд.	33,	м.	Чернігів,	14000,	приймальня	на	5	поверсі	у	робочі	
дні	з	10:00	до	11:00.	В	день	проведення	зборів	акціонери	та	їх	представни-
ки	 можуть	 ознайомитись	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рі-
шень	з	порядку	денного,	в	місці	проведення	зборів.

Відповідальний	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами:	
Директор	Петриченко	Т.М.,	контактний	телефон	(0462)	699-267.

Наглядова рада ПАТ «Готель-Україна»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»

Повідомлення 
про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 

«ПОРТАЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК «ПОРТАЛ» 

код	ЄДРПОУ	38870739,	
місцезнаходження:	01135,	місто	Київ,	проспект	Перемоги,	будинок	5А

повідомляє,	що	річні	загальні	збори	акціонерів	відбудуться	
17 квітня 2015 року о 15 годин 00 хвилин

у	залі	нарад	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	за	адресою:	
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх 

Реєстрація	 акціонерів	 (їх	 представників)	 буде	 відбуватися	 17	 квітня	
2014	року	у	приміщенні	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»,	за	наявності:

-	паспорта	(іншого	документа,	що	засвідчує	особу);
-	довіреності,	оформленої	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	

України	(для	представників	акціонерів).
Час	початку	реєстрації	акціонерів:	13 годин 00 хвилин.
Час	закінчення	реєстрації	акціонерів:	14 годин 45 хвилин. 
Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	

загальних	зборах	акціонерів	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	–	13	квітня	2014	року.	
Порядок денний 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	для	підрахунку	результатів	голосу-

вання	 з	 питань	 порядку	 денного	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	 
ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ».

2.	Обрання	голови	зборів,	секретаря	зборів	та	затвердження	регламен-
ту	роботи	річних	загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ».

3.	 Затвердження	 звіту	 Спостережної	 ради	 ПАТ	 «БАНК	 «ПОРТАЛ»	 за	
2014	рік.

4.	Затвердження	звіту	Правління	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	про	результати	
фінансово-господарської	діяльності	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	за	2014	рік.

5.	Затвердження	звіту	та	висновку	Ревізійної	комісії	ПАТ	«БАНК	«ПОР-
ТАЛ»	про	перевірку	річної	фінансової	звітності	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	за	
2014	рік.	

6.	Затвердження	річного	звіту	(річної	фінансової	звітності)	ПАТ	«БАНК	
«ПОРТАЛ»	за	2014	рік.

7.	Розподіл	прибутку/збитків	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	за	2014	рік.

8.	 Про	 схвалення	 значних	 правочинів,	 укладених	 ПАТ	 «БАНК	 «ПОР-
ТАЛ»	за	період	з	09	жовтня	2014	року	по	17	квітня	2015	року.

9.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	
ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»	у	період	з	18	 квітня	2015	року	по	17	 квітня	2016	
року.

Акціонери	мають	право	ознайомитись	з	матеріалами,	що	готуються	до	
річних	загальних	зборів,	 та	документами,	необхідними	для	прийняття	рі-
шень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	ПАТ	«БАНК	«ПОР-
ТАЛ»:	місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А,	у	робочі	дні	з	10	годин	
00	хвилин	до	17	годин	00	хвилин	у	залі	нарад	ПАТ	«БАНК	«ПОРТАЛ»,	а	у	
день	проведення	загальних	зборів	–	також	у	місці	їх	проведення.	За	поря-
док	ознайомлення	акціонерів	з	документами	відповідальний	Корпоратив-
ний	секретар	Спостережної	ради	Чмир	Олена	Василівна.

Довідки за телефоном: (044) 207-43-50

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

(тис.	грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
(2014)

Попередній 
(2013)

Усього	активів 146 771 156 743
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 4	236 3	345
Кошти	в	інших	банках 25 323 45	161
Кредити	та	заборгованість	клієнтів 112 252 105 036
Усього	зобов’язань 21 729 32 872
Кошти	банків - 30 000
Кошти	клієнтів 19	885 2	756
Усього	власного	капіталу	та	частка	
меншості

125 042 123 871

Статутний	капітал 125 000 125 000
Прибуток/(збиток)	минулого	року (1	129) -
Прибуток/(збиток)	поточного	року 1	171 (1	129)
Чистий	прибуток/(збиток)	на	одну	просту	
акцію	(грн)

9,37 (9,03)

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

9,37 (9,03)

Голова Правління О.В. Шульгін
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПОБУТОВОЇ  

ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ»
Публічне	акціонерне	товариство	«ЗАВОД	ПОБУТОВОЇ	ТА	ПРОМИСЛО-

ВОЇ	ХІМІЇ»	(Код	за	ЄДРПОУ	19263676),	що	знаходиться	за	адресою:	03170,	
м.	Київ,	вул.	Янтарна,	6	 (далі	–	Товариство)	повідомляє	про	проведення	
річних	загальних	зборів	акціонерів	Товариства,	які	відбудуться	15 квітня 
2015 року об 11 годині 00 хв., за	адресою:	03170, м. Київ, вулиця Янтар-
на, 6 (2 поверх адміністративної будівлі).

Початок	реєстрації	акціонерів	та	їх	представників,	що	прибули	на	збори,	
о	10	годині	00	хв.,	закінчення	реєстрації	о	10	годині	45	хв.	Реєстрація	буде	
проводитися	за	місцем	проведення	зборів.	Акціонери	повинні	надати	до-
кумент,	що	підтверджує	особу.	Представники	акціонерів	–	документ,	що	під-
тверджує	особу,	а	також	доручення	або	 інший	документ,	що	підтверджує	
їхні	повноваження,	складений	відповідно	до	законодавства.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	9	квітня	2015	р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.	 Обрання	 Лічильної	 комісії	 для	 підрахунку	 голосів	 осіб,	 що	 беруть	

участь	у	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства.
2.	Обрання	 голови	 та	 секретаря	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 Товари-

ства.
3.	Звіт	виконавчого	органу	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгля-
ду	звіту	виконавчого	органу.

4.	Звіт	ревізійної	комісії	(ревізора)	за	підсумками	перевірки	фінансово-
господарської	 діяльності	 Товариства	 за	 результатами	 2014	 фінансового	
року.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	ревізійної	комісії	(ре-
візора).

5.	Звіт	наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік,	в	тому	числі	–	зві-
ту	про	фінансові	результати	та	балансу.

7.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	з	урахуванням	вимог,	перед-
бачених	законом.

8.	Затвердження	плану	розвитку	Товариства	на	2015	рік.

9.	Прийняття	рішення	про	вчинення	значного	правочину	та	/або	про	по-
переднє	схвалення	значних	правочинів.

10.	Припинення	повноважень	Голови	та	членів	наглядової	ради	Товари-
ства.

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

говорів,	що	укладатимуться	з	Головою	та	членами	наглядової	ради	Товари-
ства,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважу-
ється	на	 підписання	цивільно-правових	договорів	 з	 Головою	 та	 членами	
наглядової	ради	Товариства.

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	у	робочий	час	за	адресою:	03170,	
м.	Київ,	вулиця	Янтарна,	буд.6	приймальня.

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	Генеральний	директор	Титула	Віктор	Іванович.	

Довідки	за	телефоном	(044)	450-02-58.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 р.(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього	активів	 3854 8242
Основні	засоби	 902 1957
Довгострокові	фінансові	інвестиції 1906 3450
Запаси	 49 99
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 983 1881
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 14 855
Нерозподілений	прибуток	 (902) (776)
Власний	капітал 3011 3011
Статутний	капітал	 123 123
Довгострокові	зобов'язання	 1232 1232
Поточні	зобов'язання	 390 4652
Чистий	прибуток	(збиток)	 (126) 274
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 12312155 123121155
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 10 19

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
Приватне	акціонерне	товариство	«КИЇВСЬКИЙ	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	

М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ	ЗАВОД	«ДАРНИЦЬКИЙ»	(Код	за	ЄДРПОУ	31747895),	
яке	знаходиться	за	адресою:	02081,	м.	Київ,	вул.	Сортувальна,	5	(далі	–	То-
вариство)	 повідомляє	 про	 проведення	 річних	 загальних	 зборів	 акціонерів	
Товариства,	 які	 відбудуться	16 квітня 2014 року об 11 годині 00 хв., за	
адресою:	м. Київ, вул. Сортувальна, 5, кім. 10 адмінбудівлі.

Початок	реєстрації	акціонерів	та	їх	представників,	що	прибули	на	збори,	
о	10	годині	00	хв.,	закінчення	реєстрації	о	10	годині	45	хв.	Реєстрація	буде	
проводитися	за	місцем	проведення	зборів.	Акціонери	повинні	надати	доку-
мент,	що	підтверджує	особу.	Представники	акціонерів	–	документ,	що	під-
тверджує	особу,	а	також	доручення	або	інший	документ,	що	підтверджує	їхні	
повноваження,	складений	відповідно	до	законодавства.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	09	квітня	2014	р.

Перелік питань,  
що виносяться на голосування:

1.	 Обрання	 Лічильної	 комісії	 для	 підрахунку	 голосів	 осіб,	 що	 беруть	
участь	у	Загальних	зборах	акціонерів	Товариства.

2.	Обрання	голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства.
3.	 Звіт	 виконавчого	 органу	 про	 результати	фінансово-господарської	 ді-

яльності	Товариства	за	2013	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	
звіту	виконавчого	органу.

4.	 Звіт	 незалежного	 аудитора	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	 діяльності	 Товариства	 за	 результатами	 2014	 фінансового	
року.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	аудитора.

5.	Звіт	наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік,	в	тому	числі	–	звіту	
про	фінансові	результати	та	балансу.

7.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	з	урахуванням	вимог,	передба-
чених	законом.

8.	Затвердження	плану	розвитку	Товариства	на	2015	рік.

9.	Прийняття	рішення	про	вчинення	значного	правочину	та	/або	про	по-
переднє	схвалення	значних	правочинів.

10.	Припинення	повноважень	Голови	та	членів	наглядової	ради	Товари-
ства.

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

ворів,	що	укладатимуться	з	Головою	та	членами	наглядової	ради	Товари-
ства,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважу-
ється	на	підписання	цивільно-правових	договорів	з	Головою	та	членами

наглядової	ради	Товариства
Акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	при-

йняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	у	робочий	час	за	адресою:	м.	Київ,	
вул.	Сортувальна,	5,	кім.	10	адмінбудівлі.

Посадова	 особа,	 відповідальна	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	
документами	–	Голова	Правління	Титула	Віктор	Іванович

Довідки	за	телефоном	044	5749780.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 р.(тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього	активів	 3115 4796
Основні	засоби	 1652 2536
Довгострокові	фінансові	інвестиції 965 965
Запаси	 2 9
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 485 1275
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 11 11
Нерозподілений	прибуток	 (7523) (7420)
Власний	капітал 8224 8224
Статутний	капітал	 3 3
Довгострокові	зобов'язання	 1477 1477
Поточні	зобов'язання	 934 2512
Чистий	прибуток	(збиток)	 (103) (98)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 4112167 4112167
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	
Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 5 5
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Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», 

код	за	ЄДРПОУ:	00382119,	місцезнаходження:	04080,	м.	Київ,	вул.	Фрун-
зе,	буд.	53,	повідомляє,	що	чергові	Загальні	Збори	акціонерів	відбудуться	
17 квітня 2015 року, початок об 11 год. 00 хв. за	адресою:	04080, м. Київ, 
вул. Фрунзе, буд. 53, у приміщені актового залу.

Порядок денний:
1.	Припинення	повноважень	лічильної	комісії	Товариства.
2.	Визначення	чисельності	лічильної	комісії	Товариства,	строку	дії	її	по-

вноважень	та	обрання	персонального	складу.
3.	Звіт	Правління	Товариства	за	підсумками	роботи	за	2014	рік	та	осно-

вні	напрями	діяльності	Товариства	на	2015	рік.	Прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	Правління	Товариства	за	2014	рік.

4.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	підсумками	роботи	за	2014	рік.	
Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	Товари-
ства	за	2014	рік.

5.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	підсумками	роботи	за	2014	рік.	
Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	Товари-
ства	за	2014	рік.

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік,	результатів	діяль-
ності	Товариства	за	2014	рік,	балансу,	 звіту	про	фінансові	результати	та	
інших	форм	річної	звітності	за	2014	рік.

7.	Розподіл	прибутку	 (збитку)	за	2014	рік,	 затвердження	розміру	диві-
дендів	за	2014	рік,	прийняття	рішення	про	строк	та	порядок	виплати	диві-
дендів	за	2014	рік,	порядок	розподілу	прибутку	на	2015	рік.

8.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	
Наглядової	ради	Товариства.

9.	Визначення	кількісного	складу	Наглядової	ради	Товариства.
10.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
11.Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	догово-

рів	 (контрактів),	що	 укладатимуться	 з	 членами	Наглядової	 ради	Товари-
ства,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважу-
ється	 на	 підписання	 договорів	 (контрактів)	 з	 членами	 Наглядової	 ради	
Товариства.

12.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	
Правління.

13.	Обрання	Голови	та	членів	Правління.
14.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	

Ревізійної	комісії	Товариства.
15.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
16.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів.
Реєстрація	акціонерів	з	10-00	до	11-00	год.	17	квітня	2015	року	за	міс-

цем	проведення	Загальних	зборів	акціонерів.	Дата	складання	переліку	ак-
ціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 Загальних	 зборах	 акціонерів	 –	
10.04.2015	року.

Для	реєстрації	та	участі	у	Загальних	Зборах	акціонери	(їх	представни-
ки)	повинні	мати	при	собі	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	особу;	
для	уповноважених	осіб	–	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	особу,	
та	доручення,	оформлене	згідно	з	чинним	законодавством.

До	дати	проведення	Загальних	зборів	акціонери	можуть	ознайомитись	
з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішення	з	питань	порядку	ден-
ного	зборів,	за	місцезнаходженням	Товариства	за	адресою:	04080,	м.	Київ,	
вул.	Фрунзе,	буд.	53	у	бухгалтерії	заводу	з	11	год.	00	хв.	до	12	год.	00	хв.	
кожного	четверга,	а	в	день	проведення	Загальних	зборів	–	також	у	місці	їх	
проведення.

Посадова	особа	 товариства,	 відповідальна	 за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	–	в.о.Голови	правління	Соколов	Олександр	Іва-
нович.	Контактний	телефон:	0444171380.

Пропозиції	щодо	порядку	денного	Загальних	зборів	акціонерів	Товари-
ства,	будуть	прийматися	в	строк,	встановлений	чинним	законодавством,	за	
адресою:	04080,	м.	Київ,	вул.	Фрунзе,	буд.	53.

УВАГА:	Власники	цінних	паперів,	які	не	уклали	договір	з	депозитарною	
установою,	не	мають	право	голосу	на	Загальних	зборах	акціонерів	згідно	
пункту	10	Розділу	VI	Закону	України	«Про	депозитарну	систему	України».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.	грн.)
Найменування показника Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього	активів 1124 2379
Основні	засоби 658 907
Довгострокові	фінансові	інвестиції 1 1
Запаси 176 1026
Сумарна	дебіторська	заборгованість 216 458
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 23 78
Нерозподілений	прибуток 239 912
Власний	капітал 823 1496
Статутний	капітал 220 220
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 301 377
Чистий	прибуток	 -673 -814
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 22035500 22035530
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 18 37

Наглядова рада ПАТ «Завод молочної кислоти»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» 

(код	 ЄДРПОУ	 03058715,	 адреса	 місцезнаходження:	 04050,	 м.	 Київ,	 
вул.	Глибочицька,	53,	повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	збо-
рів	акціонерів	Товариства,	які	відбудуться	16 квітня 2015 року, за	адре-
сою:	04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 53, 5 поверх, к.530. Реєстрація	
акціонерів	відбудеться	з	8.00	до	8.50	години	в	той	же	день	за	місцем	про-
ведення	зборів.	Початок	зборів	о	9.00	годині.	Дата	складання	переліку	акці-
онерів,	які	мають	право	на	участь	у	зборах	–	9	квітня	2015	року.

Порядок денний 
(перелік питань які виносяться на голосування):

1.	Обрання	голови	та	секретаря	зборів	акціонерів,	лічильної	комісії;	за-
твердження	регламенту	зборів	та	порядку	голосування	на	зборах.

2.	Звіт	Правління	товариства	про	результати	фінансово-господарської	ді-
яльності	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	результатами	розгляду	звіту.

3.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	за	підсумками	2014	ріку	та	прийнят-
тя	рішення	за	результатами	розгляду	звіту.

4.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	підсумками	2014	ріку	та	прийнят-
тя	рішення	за	результатами	розгляду	звіту

5.	Затвердження	річного	звіту,	балансу	та	фінансових	результатів	діяль-
ності	товариства	за	2014	рік.

6.	Розподіл	прибутку	(покриття	збитку)	Товариства	за	підсумками	2014	
року	та	плановий	розподіл	прибутку	на	2015	рік.

З	матеріалами	під	час	підготовки	до	загальних	зборів	та	документами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	та	проекта-
ми	рішень	з	питань,	що	виносяться	на	голосування,	можна	ознайомитися	
за	місцезнаходженням	 товариства:	 04050,	м.	Київ,	 вул.	 Глибочицька,	 53,	

приймальня	правління,	у	робочі	дні	з	10.00	до	14.00	та	в	день	проведення	
зборів	 за	місцем	проведення	 зборів	 (до	початку	 зборів)	 у	 відповідальної	
особи	–	члена	правління	Супрунова	В.О.

Для	участі	у	зборах	акціонери	повинні	мати	документи,	що	підтверджу-
ють	 їх	особу,	представники	акціонерів	повинні	мати	також	довіреність	на	
право	представляти	інтереси	акціонерів.

Довідки	 за	 тел.:	 (044)	 )	 428-6504,	 ПАТ	 «РЕМ	ПОБУТ	 ТЕХНІКА»	 (Емі-
тент);	(044)	500-1607	(08),	ТОВ	«НВП	«Магістр»	(Депозитарна	установа).

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього	активів 33403 30424
Основні	засоби 636 29976
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 9 6
Сумарна	дебіторська	заборгованість 32499 239
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 65 7
Нерозподілений	прибуток 30525 -1290
Власний	капітал 31629 28775
Статутний	капітал 474 474
Довгострокові	зобов’язання 0 0
Поточні	зобов’язання 1772 1647
Чистий	прибуток	(збиток) -3069 -29082
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1898000 1898000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 34 34

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35) повідом-
ляє про проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться о 11-00 годині "24" квітня 2015 року за адресою: Дніпропет-
ровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35, в приміщенні за-
лу-засідань.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 20 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з
9-30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загаль-
них зборів.

Порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2014 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2014 рік.
8. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в

період між зборами акціонерів.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-

онерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатко-
во до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загаль-
них Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери можуть ознайомитись попередньо звернувшись до контак-
тної особи - Зайченка Д.Г. в робочі дні тижня з 9 до 12 год. за . тел. (05632)
6-40-84.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Новомосковський хлібозавод" за 2014 рік (тис.грн) 

Правління ПАТ "Новомосковський хлібозавод"

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7463 7500
Основні засоби 7438 7475
Запаси 1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 45 60
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 23
Нерозподілений прибуток -8868 -8763
Власний капітал -1538 -1433
Інший додатковий капітал 7077 7077
Статутний капітал 253 253
Поточні зобов’язання 9137 9134
Чистий прибуток (збиток) -105 23
Середньорічна кількість акцій 1013200 1013200
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА
"ЛАН"

повідомляє акціонерів Товариства, що 22 квітня 2015 року, об 12 го-
дині, в офісі ПрАТ "ЛАН"(м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М) відбудуться
чергові збори акціонерів. Реєстрація здійснюється з 11.00 до 11.45, згідно
документів, що посвідчують особу, чи його представника.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради,

правління, ревізора за 2014 р.
3. Затвердження річного звіту за 2014 р.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
6. Щодо отримання кредитів.
7. Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення

кредиту.
З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акці-

онерів Товариства можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ
"ЛАН" (м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М) в кабінеті голови правління у ро-
бочі дні, з 10 до 17 год., а в день проведення Загальних зборів - також у
місці їх проведення. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є голова правління Хелемендик В.Р. тел. (0372) 57-28-21. Пере-
лік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціоне-
рів Товариства складається станом на 24:00 16.04.2014 року. 

Довідки за телефонами (0372) 57-24-21, 57-28-21.
Інформація про основні показники фінансово-господарської 

діяльності(тис. грн.)

Найменування показників
Період

Звітний
(2014 р.)

Попередній
(2013 р.)

Всього активів 24541 15515
Основні засоби 4696 4419
Довгострокові фінансові інвестиції 24 24
Запаси 5957 4882
Сумарна дебіторська заборгованість 10283 5228
Грошові кошти та їх еквіваленти 4782 2043
Нерозподілений прибуток (збиток) 15264 10575
Власний капітал 15549 10860
Статутний капітал 286 286
Довгострокові зобов’язання 3650 1615
Поточні зобов’язання 5341 3040
Чистий прибуток (збиток) 3740 1334
Середньорічна кількість акцій (шт) 28559749 28559749
Кількість власних акцій викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, які витрачені на викуп
власних акцій протягом періоду (шт) 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОЗАВОД» 

(код	ЄДРПОУ	00215108)
(місцезнаходження:	50106,	вул.	Електрозаводська,	1к,	м.	Кривий	Ріг,	

Дніпропетровська	обл.)	

повідомляє,	 що	 чергові	 загальні	 збори	 акціонерів	 відбудуться	
20.04.2015р. о 9 год. 30 хв.	в	залі	засідань	ПАТ	«Електрозавод»	за	адре-
сою:	вул. Електрозаводська, 1к, Жовтневий р-н, м. Кривий Ріг.

Реєстрація	учасників	зборів	проводиться	в	день	скликання	зборів	за	
місцем	їх	проведення	з	8.00	до	9.15.	

Для	реєстрації	акціонерам	–	учасникам	зборів	при	собі	мати	документ,	
що	посвідчує	особу.	Представникам	акціонерів	при	собі	мати	документ,	
що	посвідчує	особу,	та	довіреність,	оформлену	згідно	з	чинним	законо-
давством.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	брати	участь	у	
загальних	зборах	акціонерів	–	станом	на	24	годину	14	квітня	2015	року.	

Порядок денний:
1.	Про	обрання	ТОВ	«АФТ»,	як	особи,	що	виконує	повноваження	лі-

чильної	комісії	Товариства,	для	роз’яснення	щодо	порядку	голосування,	
підрахунку	голосів	та	 інших	питань	пов’язаних	 із	забезпеченням	прове-
дення	голосування	на	загальних	зборах.	Затвердження	умов	договору	на	
виконання	повноважень	лічильної	комісії.

2.	Про	обрання	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів	Товариства,	за-
твердження	регламенту	роботи	Загальних	зборів	Товариства.

3.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
4.	 Затвердження	 звіту	 Директора	 товариства	 про	 результати	

фінансово-господарської	діяльності	за	2014	рік.
5.	Затвердження	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.
6.	Затвердження	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік.
7.	Про	розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	рік.
8.	Затвердження	планів	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
9.	 Затвердження	 порядку	 прийняття	 рішень	 про	 вчинення	 значних	

правочинів,	ринкова	вартість	майна,	робіт	або	послуг,	що	є	предметом	
таких	 правочинів,	 перевищує	 25	 відсотків	 вартості	 активів	 за	 даними	
останньої	річної	фінансової	звітності	Товариства,	до	дати	проведення	на-
ступних	загальних	зборів	акціонерів.

10.	Надання	повноважень	на	підписання	значних	правочинів	директо-
ру	Товариству.

З	матеріалами	порядку	денного	 акціонери	можуть	 ознайомитись	 за	
місцезнаходженням	Товариства,	щоденно	з	9	год.	00	хв.	до	12	год.	00	хв.,	
крім	 суботи	 та	 неділі,	 у	 кабінеті	 (кімнаті)	№	243,	 а	 в	 день	 проведення	
зборів	 акціонерів	 –	 у	 місці	 їх	 проведення.	 Відповідальною	 особою	 за	
ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	порядку	денного	є	директор	То-
вариства	Стельмах	Олексій	Вікторович.	Пропозиції	щодо	порядку	денно-
го	приймаються	письмово	за	місцезнаходження	товариства	не	пізніше	як	
за	20	днів	до	дати	скликання	зборів.	

Довідки	за	тел.	(050)	488-45-38,	(050)	453-86-20.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

(Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35) повідом-
ляє про проведення щочергових загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться о 11-00 годині "24" квітня 2015 року за адресою: Дніпропет-
ровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 35, в приміщенні за-
лу-засідань.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у за-
гальних зборах - 24 година 20 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з
9-30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загаль-
них зборів.

Порядок денний:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2014 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2014 рік.
8. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в

період між зборами акціонерів.
При здійснені процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акці-

онерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують
особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатко-
во до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загаль-
них Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денно-
му, акціонери можуть ознайомитись попередньо звернувшись до контак-
тної особи - Зайченка Д.Г. в робочі дні тижня з 9 до 12 год. за . тел. (05632)
6-40-84.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 
ПАТ "Новомосковський хлібозавод" за 2014 рік (тис.грн) 

Правління ПАТ "Новомосковський хлібозавод"

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7463 7500
Основні засоби 7438 7475
Запаси 1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 45 60
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 23
Нерозподілений прибуток -8868 -8763
Власний капітал -1538 -1433
Інший додатковий капітал 7077 7077
Статутний капітал 253 253
Поточні зобов’язання 9137 9134
Чистий прибуток (збиток) -105 23
Середньорічна кількість акцій 1013200 1013200
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА
"ЛАН"

повідомляє акціонерів Товариства, що 22 квітня 2015 року, об 12 го-
дині, в офісі ПрАТ "ЛАН"(м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М) відбудуться
чергові збори акціонерів. Реєстрація здійснюється з 11.00 до 11.45, згідно
документів, що посвідчують особу, чи його представника.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради,

правління, ревізора за 2014 р.
3. Затвердження річного звіту за 2014 р.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
6. Щодо отримання кредитів.
7. Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення

кредиту.
З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акці-

онерів Товариства можна ознайомитись за місцезнаходженням ПрАТ
"ЛАН" (м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М) в кабінеті голови правління у ро-
бочі дні, з 10 до 17 год., а в день проведення Загальних зборів - також у
місці їх проведення. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є голова правління Хелемендик В.Р. тел. (0372) 57-28-21. Пере-
лік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціоне-
рів Товариства складається станом на 24:00 16.04.2014 року. 

Довідки за телефонами (0372) 57-24-21, 57-28-21.
Інформація про основні показники фінансово-господарської 

діяльності(тис. грн.)

Найменування показників
Період

Звітний
(2014 р.)

Попередній
(2013 р.)

Всього активів 24541 15515
Основні засоби 4696 4419
Довгострокові фінансові інвестиції 24 24
Запаси 5957 4882
Сумарна дебіторська заборгованість 10283 5228
Грошові кошти та їх еквіваленти 4782 2043
Нерозподілений прибуток (збиток) 15264 10575
Власний капітал 15549 10860
Статутний капітал 286 286
Довгострокові зобов’язання 3650 1615
Поточні зобов’язання 5341 3040
Чистий прибуток (збиток) 3740 1334
Середньорічна кількість акцій (шт) 28559749 28559749
Кількість власних акцій викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, які витрачені на викуп
власних акцій протягом періоду (шт) 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 16

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37005989; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, буди-
нок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567890942; 5. Електронна
поштова адреса: inbox@ngpzdnipro.com;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ngpzdnipro.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол
№1 вiд 10.03.2015 р.) Припинено повноваження - звільнено (за власним
бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради
Товариства Подковирiну Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Особа перебува-
ла на посадi (років): чотири  роки. Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано на посаду чле-
на Наглядової Ради Товариства - Риндіна Олександра Олександровича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акціями То-
вариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала
особа - Голова Правлiння. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Козiєнка Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Голова Правління, Ге-
неральний Директор, член Наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Мосіну Олесю Вадимівну (зміна прізвища з Карпенко Олеся Вади-
мівна)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє ак-
ціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше
обіймала особа - юрист, член Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Солодовни-
кова Андрія Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви
посад, які раніше обіймала особа - Член наглядової Ради, Ревізор.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Рин-
діна Олександра Олександровича   (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Голова Правлiння

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "НГПЗ " ДНІПРО"

Воробйова Ганна Вiкторiвна 11.03.2015 

В повідомленні 
ПРАТ "РЕМДЕТАЛЬ"

про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
02 квітня 2015 року о 14.00 год. з технічних причин було допущено по-
милку, а саме не зазначено керівний орган, відповідальний за підготов-
ку та скликання загальних зборів - "Виконавчий орган ПрАТ "Ремде-
таль".

Далі без змін.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- ІНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21674760; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-52-88; 5. Електронна пош-
това адреса: inbox@ostinvest.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.ostinvest.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ- ІНВЕСТ"  (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.)
Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена
Наглядової Ради Товариства - Чайку Ірину Едуардівну  (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обра-
но строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Ди-
ректор, Голова Правлiння, Голова наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Волю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - кредитний iнспектор,
економiст, Генеральний директор, член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Матанцеву Марію Дмитрівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер,
член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.), Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства)    на посаду  члена ревізійної комісії  Това-
риства Должкового Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) Не володiє акцiями Товариства. Обрано стро-
ком до 30.04.2016року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голо-
ва Ревізійної комісії.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.), Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства)    на посаду  члена ревізійної комісії  Това-
риства Рязанову Надію Павлівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано) Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Головний бухгалтер,
Голова Правлiння, член ревізійної комісії, заступник Директора.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства
Чайку Ірину Едуардівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви
посад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Голова Правлiння, Голова
наглядової Ради

Згiдно Рiшення засiдання Ревізійної Комісії (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Ревізійної Комісії Товариства
Должкового Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голова Реві-
зійної комісії

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ"

Кулієва Світлана Сергіївна
11.03.2015 р

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБЛІВ-
СЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИ-
КА» код	 ЄДРПОУ	 00306746,	 місцезнаходження:	 19451,	 Черкаська	 обл.,	
Корсунь-Шевченківський	 район,	 селище	 міського	 типу	 Стеблів,	 вул.	 Нечуя-
Левицького,	будинок	78,	надалі	—	Товариство,	повідомляє	про	те,	що	14 квіт-
ня 2015 року об 15 годин 00 звилин за	 адресою:	 Черкаська область, 
Корсунь-Шевченківський район, смт Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78, 
адміністративний корпус, кімната 1 відбудуться	загальні	збори	Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства.
2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	То-

вариства.
3.	Затвердження	порядку	ведення	(регламенту	)	загальних	зборів	акці-

онерів	Товариства;	затвердження	порядку	голосування	на	зборах,
4.	Звіт	Правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	

Товариства	у	2014	році.
5.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	за	2014	рік.
6.	Звіт	ревізійної	комісії	про	перевірку	фінансово-господарської	діяль-

ності	 акціонерного	 товариства	 за	 результатами	 2013	 фінансового	 року.	
Висновок	 ревізійної	 комісії	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	результатами	2014	року

7.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради,	
звіту	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

8.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
9.	Про	розподіл	прибутку	(порядку	покриття	збитків)	Товариства	за	під-

сумками	роботи	у	2014	році
10.	Визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
Реєстрація	учасників	загальних	зборів	Товариства	буде	здійснюватись	

реєстраційною	комісією	з	14	 годин	00	хвилин	—	14	 годин	45	хвилин	за	
місцем	 проведення	 загальних	 зборів	 Товариства:	 Черкаська	 область,	
Корсунь-Шевченківський	район,	смт	Стеблів,	вул.	Нечуя-Левицького,	78,	
адміністративний	 корпус,	 кімната	1	в	день	проведення	 зборів.	Для	реє-
страції	участі	в	загальних	зборах	акціонерам	Товариства	необхідно	мати	
при	 собі	 паспорт,	 представникам	 акціонерів	 —	 паспорт	 і	 довіреність,	
оформлену	згідно	вимог	чинного	законодавства	України.	

Перелік	 акціонерів	 ПАТ	 «СТЕБЛІВСЬКА	 БАВОВНЯНА	ПРЯДИЛЬНО-
ТКАЦЬКА	ФАБРИКА»,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	Това-
риства,	призначених	на	14	квітня	2015	року,	складається	станом	на	24	го-
дину	7	квітня	2015	року.	

Акціонери	Товариства	та	їх	повноважні	представники	можуть	ознайо-
митись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	денного	загальних	зборів	Товариства	за	адресою	в	приміщенні	ПАТ	
«Стеблівська	 бавовняна	 прядильно	—	 ткацька	 фабрика»	 (каб.	№1)	 за	
адресою:	 Черкаська	 область,	 Корсунь-Шевченківський	 район,	 смт	 Сте-
блів,	вул.	Нечуя-Левицького,	78,	кімната	1	у	робочі	дні	з	08-00	до	16-00	
(обідня	перерва	з	12-00	до	13-00),	а	в	день	проведення	загальних	збо-
рів	—	також	у	місці	їх	проведення.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	ак-
ціонерів	з	документами	—	Голова	правління	Товариства	,	тел.	04735-3-09-69;	
для	ознайомлення	з	документами	акціонер	або	його	повноважний	представ-
ник	за	відповідною	довіреністю	має	звернутися	із	письмовою	заявою	на	ім’я	
Товариства	за	адресою:	19451,	Черкаська	обл.,	Корсунь-Шевченківський	ра-
йон,	селище	міського	типу	Стеблів,	вул.	Нечуя-Левицького,	будинок	78

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	04735-3-09-69.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за 2014 рік (тис. грн)*.
найменування показника період

звітний попередній
усього	активів 2716 2687
основні	засоби 636 696
довгострокові	фінансові	інвестиції - -
запаси 109 111
сумарна	дебіторська	заборгованість 1969 1872
грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2 8
нерозподілений	прибуток - 15
власний	капітал - -
статутний	капітал 2000 2000
довгострокові	зобов'язання - -
поточні	зобов'язання 136 139
чистий	прибуток	(збиток) 8 15
середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1905000 1905000
кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 79 97
Голова правління ПАТ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-

ТКАЦЬКА ФАБРИКА» 
Розломій Микола Анатолійович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 33719147; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-50-98; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@mti.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.mti.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ "  (нада-
лi за текстом - Товариство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1
вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на
посаду члена Наглядової Ради Товариства - Сороку Олега Михайловича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акціями То-
вариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала
особа - директор, перший заступник Голови Правлiння, Голова Правлiн-
ня, Голова Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Калінчук Аліну Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 ро-
ку. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Наз-
ви посад, які раніше обіймала особа - Директор, головний бухгалтер, Ге-
неральний Директор, член Наглядової ради 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Нікітіну Марину Олександрівну  (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Начальник відділу по
роботі з цінними паперами, Головний бухгалтер, Директор, член Наглядо-
вої ради 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Удода Воло-
димира Никифоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Не-
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви по-
сад, які раніше обіймала особа - Ревізор    

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Со-
року Олега Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви
посад, якi ранiше обiймала особа - директор, перший заступник Голови
Правлiння, Голова Правлiння, Голова Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади - Голова правління  ПАТ "МТІ"Лейбиченко
Ольга Анатоліївна 11.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

2. Код за ЄДРПОУ: 33710688; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-70-86; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@ecotehnologii.com.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ecotehnologii.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"  (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.)
Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наг-
лядової Ради Товариства - Волю Володимира Андрійовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Об-
рано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - кре-
дитний інспектор, економіст, Генеральний директор, член Наглядової ра-
ди, Голова Наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Матанцеву Марію Дмитрівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер,
член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Рязанову Надію Павлівну  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер, Голова
Правління, заступник Директора, член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Чайку Ірину
Едуардівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє
акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які рані-
ше обіймала особа - Директор, Голова Правління, Ревізор    

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Во-
лю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 ро-
ку. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Наз-
ви посад, якi ранiше обiймала особа - кредитний інспектор, економіст,Ге-
неральний директор, член Наглядової ради, Голова Наглядової Ради

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правління  ПАТ "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

Леонтюк Володимир Олегович 11.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35089957; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ву-
лиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)
735-10-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 6. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 11.03.2015 р.
Повiдомляємо, що 11.03.2015 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній
системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв Товариства станом на 06.03.2015р., згiдно якого вiдбулися наступ-

нi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа "СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (SOFET VENTURES LTD), Бе-
ліз (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Be-
lіze Cіty, Bеlize;

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 16,1155 %  (2900787
шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 15,0567 %  (2710202
шт.) 

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Сорока Олег Михайлович
11.03.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 33719147; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-50-98; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@mti.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.mti.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ "  (нада-
лi за текстом - Товариство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1
вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на
посаду члена Наглядової Ради Товариства - Сороку Олега Михайловича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акціями То-
вариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала
особа - директор, перший заступник Голови Правлiння, Голова Правлiн-
ня, Голова Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Калінчук Аліну Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 ро-
ку. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Наз-
ви посад, які раніше обіймала особа - Директор, головний бухгалтер, Ге-
неральний Директор, член Наглядової ради 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Нікітіну Марину Олександрівну  (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Начальник відділу по
роботі з цінними паперами, Головний бухгалтер, Директор, член Наглядо-
вої ради 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Удода Воло-
димира Никифоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Не-
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви по-
сад, які раніше обіймала особа - Ревізор    

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Со-
року Олега Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви
посад, якi ранiше обiймала особа - директор, перший заступник Голови
Правлiння, Голова Правлiння, Голова Наглядової ради.

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

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

2. Найменування посади - Голова правління  ПАТ "МТІ"Лейбиченко
Ольга Анатоліївна 11.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

2. Код за ЄДРПОУ: 33710688; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропет-
ровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-70-86; 5. Електронна пошто-
ва адреса: inbox@ecotehnologii.com.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ecotehnologii.com.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"  (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.)
Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наг-
лядової Ради Товариства - Волю Володимира Андрійовича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Об-
рано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - кре-
дитний інспектор, економіст, Генеральний директор, член Наглядової ра-
ди, Голова Наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Матанцеву Марію Дмитрівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер,
член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Рязанову Надію Павлівну  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер, Голова
Правління, заступник Директора, член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Чайку Ірину
Едуардівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє
акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які рані-
ше обіймала особа - Директор, Голова Правління, Ревізор    

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Во-
лю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 ро-
ку. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Наз-
ви посад, якi ранiше обiймала особа - кредитний інспектор, економіст,Ге-
неральний директор, член Наглядової ради, Голова Наглядової Ради

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правління  ПАТ "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"

Леонтюк Володимир Олегович 11.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35089957; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ву-
лиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)
735-10-16; 5.Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 6. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 11.03.2015 р.
Повiдомляємо, що 11.03.2015 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній
системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв Товариства станом на 06.03.2015р., згiдно якого вiдбулися наступ-

нi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа "СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (SOFET VENTURES LTD), Бе-
ліз (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Be-
lіze Cіty, Bеlize;

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 16,1155 %  (2900787
шт.)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 15,0567 %  (2710202
шт.) 

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Сорока Олег Михайлович
11.03.2015 р.

До відома акціонерів 
ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" !

(код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: 52500, Дніпропет-
ровська обл.,  м. Синельникове, вул. Леніна, 130)

Публічне акціонерне товариство "Синельниківський ресорний завод"
(далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015р. о 15 годині 00 хвилин за ад-
ресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Ак-
това зала. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 15 квіт-
ня 2015 р. з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем про-
ведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та зат-

вердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження виснов-

ків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з

урахуванням вимог передбачених законодавством.
Питання Порядку денного відносяться до питань, що виносяться на го-

лосування. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
учаcть у річних загальних зборах - станом на 24 годину 08.04.2015 р. Для
реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам
акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. З документа-
ми, пов'язаними з Порядком денним річних загальних зборів, акціонери
можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: Дніпропет-
ровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, 130, кімната 217, у робочі дні
з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами - Голова Правління Швайко Юрій Миколайович. Те-
лефони для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48.

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

ПАТ "Синельниківський ресорний завод"

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього активів 85 935 92 257
Основні засоби 33 979 36 293
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6 110 5 612
Сумарна дебіторська заборгованість 42 752 47 246
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 5
Нерозподілений прибуток -5 578 -7 883
Власний капітал 83 188 81 746
Статутний капітал 47 154 47 154
Довгострокові зобов’язання                  0 0
Поточні зобов’язання                        2 747 10 511
Чистий прибуток (збиток)                    1 539 1 309
Середньорічна кількість акцій (шт.)         188 614 120 188 614 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)                               0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)                                        218 229

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНIЗАЦIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 36906459; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ву-
лиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)
734-40-60; 5.Електронна поштова адреса: inbox@avtomeh.com; 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.avtomeh.com; 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"  (надалi за текстом - То-
вариство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.)
Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наг-
лядової Ради Товариства - Самару Миколу Олександровича  (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акціями Товариства.
Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа -
директор, Голова Наглядової ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Мосіну Олесю Вадимівну (зміна прізвища з Карпенко Олеся Вади-
мівна)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє ак-
ціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше
обіймала особа - юрист, член Наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Сiбiлєва Миколу Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - керівник відділу, торгі-
вельний представник, член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Захарова
Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Володіє акціями Товариства у кількості 1 шт., що складає 0,0000%
статутного складеного капіталу товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - головний експерт, Ре-
вiзор

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Са-
мару Миколу Олександровича  (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016
року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Назви посад, якi ранiше обiймала особа - директор, Голова Наглядової
ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ" 

Козієнко Олександр Сергійович 11.03.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІНВЕСТ РЕЙТИНГ"

код за ЄДРПОУ емітента 33771029; місцезнаходження 49094, м. Дніп-
ропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 2, міжміський код,
телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: invest_re-
yting@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: inv_rating.proemi-
tent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій,
яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:
Приватне акціонерне товариство "Рейтингове агенство "Інвест Рейтинг"

(далі - Товариство) повідомляє, що 10.03.2015 р. від депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" було отримано перелік акціонерів. Пакет
власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Фон-
довий Актив" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ
37213045) складав 24,6790% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням
відчужених акцій, розмір частки ТОВ "Фондовий Актив" складає 18,4664% го-

лосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з
обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) складав 22,6853% голо-
суючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ
"Центральний Брокер" складає 21,5307% голосуючих акцій Товариства. Па-
кет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "Ребус
Україна" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А,
блок 3, код за ЄДРПОУ 33770879) складав 17,1667% голосуючих акцій Това-
риства. З урахуванням відчужених акцій розмір частки ПАТ "Ребус Україна"
складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства
Публічного акціонерного товариства "Хіммет" (49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код за ЄДРПОУ 33473408) складав
1,6134% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій роз-
мір частки ПАТ "Хіммет" складає 19,2801% голосуючих акцій Товариства.

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

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

Директор ПрАТ "Рейтингове Агенство  "Інвест Рейтинг" 
Харебова Н.Є. 11.03.2015 р.
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Додаток	8
до	Положення	про	порядок	здійснення	емісії	
облігацій	підприємств,	облігацій	міжнародних	
фінансових	організацій	та	їх	обігу

Проспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування

ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	 «ОІЛАГРОІН-
ВЕСТ»

2) скорочене найменування (за наявності) 
ТОВ	«ОІЛАГРОІНВЕСТ»

3) код за ЄДРПОУ 38781214
4) Місцезнаходження 

04201,	м.	Київ,	проспект	Маршала	Рокосовського,	буд.	3/4,	офіс	3
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

телефон/	факс	(044)-500-16	-05,	Електрона	адреса:	tov_oil_ai@ukr.net
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну ре-

єстрацію емітента
ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«ОІЛАГРОІНВЕСТ»	
зареєстроване	 25.06.2013р.	 Відділом	 державної	 реєстрації	 юридичних	
осіб	та	фізичних-осіб	підприємців	Шевченківського	району	реєстраційної	
служби	 Головного	 управління	 юстиції	 у	 місті	 Києві	 за	 номером	 запису	
1	074	102	0000	045995.	Було	перейменоване	згідно	рішення	Позачергових	
загальних	 зборів	 Учасників	 Товариства	 (Протокол	 №2/2015	 від	
26.01.2015р.)	 з	 ТОВАРИСТВА	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
«КОНСАЛТИНГ-ІНСАЙТ»	 на	 ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ	«ОІЛАГРОІНВЕСТ»

7) предмет і мета діяльності
Метою	діяльності	Товариства	є:
-	отримання	прибутку	від	проведення	діяльності;
-	забезпечення	та	реалізація	за	рахунок	отриманого	прибутку	соціальних	
та	економічних	інтересів	учасників	Товариства.
Предметом	діяльності	Товариства	є:
Основні види діяльності:
•	Виробництво	олії	та	тваринних	жирів;
•	Післяурожайна	діяльність;
•	 Діяльність	 посередників	 у	 торгівлі	 сільськогосподарською	 сировиною,	
живими	тваринами,	текстильною	сировиною	та	напівфабрикатами.
В	тому	числі,	Товариство,	у	порядку	вимог	чинного	законодавства	України,	
має	право	здійснювати	наступні	види	економічної	діяльності:
Діяльність у галузі торгівлі і послуг:
-	 оптова	 торгівля	 промисловими	 та	 господарчими	 товарами,	 роздрібна	
торгівля	 промисловими	 та	 господарчими	 товарами,	 експортні,	 імпортні	
операції;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	будівельними	матеріалами	та	товарами	для	
будівництва,	експортні,	імпортні	операції;
-	роздрібна	та	оптова	торгівля	паливно-мастильними	матеріалами;
-	поставка,	збут,	реалізація	запчастин	сільськогосподарської	техніки;
-	 роздрібна,	 оптова	 торгівля	 промисловим	 та	 технологічним	 обладнан-
ням;
-	 оптова	 торгівля	 харчовими	 продуктами,	 роздрібна	 торгівля	 харчовими	
продуктами;
-	оптова,	роздрібна	торгівля,	експортні	та	імпортні	операції	з	металами	та	
металобрухтом;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	пивом,	слабоалкогольними	напоями;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	виробами	із	скла,	виробами	з	полімерів;
-	оптова	торгівля	іграшками,	продуктами	хімічної	промисловості	та	сирови-
ною;
-	виробництво	та	реалізація	виробів	з	бетону,	метала,	дерева;
-	зовнішньоекономічна	діяльність;
-	посередницька	діяльність;
-	організація	магазинів,	торгових	центрів	та	пунктів	фірмової	торгівлі,	рес-
торанів,	кафе,	барів	тощо;
-	організація	торгівельних	підприємств	та	підприємств	громадського	харчу-
вання,	комісійна	торгівля;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	алкогольними	напоями	та	тютюновими	ви-
робами;
-	оптова,	роздрібна	торгівля	та	реалізація,	виробництво,	переробка	та	за-
готівля
-	нафтопродуктів,	сільськогосподарської	і	харчової	продукції;
-	надання	довірчих,	дилерських,	дистриб'юційних	послуг	виробничого	і	не-
виробничого	характеру;
-	створення	оптово-роздрібними	підприємств	торгівлі	і	послуг	населенню,	
в	тому	числі	і	валютних;
-	надання	робіт	на	контрактній	основі	фізичним	особам	України	з	іноземни-
ми	суб'єктами	господарської	діяльності,	як	на	території	України,	так	і	за	її	
межами;
-	 надання	 робіт	 іноземним	 фізичним	 особам	 на	 контрактній	 основі	 з	
суб'єктами	зовнішньоекономічної	діяльності,	як	на	території	України,	так	і	
за	її	межами;	
-	організація	ділових	поїздок	за	кодон	підприємців	і	прийняття	(включаючи	
повне	сервісне	обслуговування)	представників	 іноземних	ділових	та	гро-
мадських	кіл.	

Рекламно-видавнича діяльність:
-	рекламна	діяльність	в	тому	числі	виготовлення	рекламної	продукції;
-	аудіо-,	відео-,	кіно-	і	поліграфічна	реклама;
-	виробництво	і	розміщення	візуальної	реклами;
-	видавництво	друкованих	засобів	масової	інформації	(преси);
-	випуск	та	реалізація	друкованих	засобів	масової	інформації;
-	надання	всяких	видів	рекламних	послуг,	проведення	рекламних	компаній;
-	видавнича	діяльність;
-	здійснення	художніх,	поліграфічних,	граверних,	граверно-літейних	робіт,	
виготовлення	кліше,	друкованої	та	іншої	продукції;
-	редакційно-видавнича	діяльність,	випуск	та	реалізація	відео-	та	кінопро-
дукції;	—	—	надання	поліграфічних	послуг;
-	організація	теле-	і	радіопрограм,	включаючи	придбання	власного	ефірно-
го	часу;	
-	організація	зйомки,	постановки,	виробництва,	прокату	та	реалізації	відео-
та	кіно	продукції;	
-	видавництво	рекламно-інформаційних	бюлетенів;
-	підготовка	інформаційно-аналітичних	матеріалів	за	замовленням	підпри-
ємств	і	організацій;
-	інформаційні	послуги.
Будівництво:
-	 здійснення	 будівельно-монтажних,	 ремонтно-будівельних	 та	 підрядних	
робіт;
-	будівництво	та	експлуатація	готелів	та	кемпінгів,	інших	комунальних	за-
кладів,	дизайн,	розробка	та	виготовлення	 інтер'єрів	громадських,	житло-
вих	та	інших	приміщень,	виробництво	будівельних	матеріалів,	включаючи	
цеглу,	облицювальну	плитку;	
-	проектування,	будівництво,	реконструкція,	реставрація,	ремонт,	а	також	
наступна	експлуатація	об'єктів	промислового,	агропромислового,	громад-
ського,	культурно-побутового	та	іншого	призначення;
-	виробництво	будівельних	матеріалів	і	конструкцій	та	їх	реалізація;	
-	технічне	осадження	механізмів,	обладнання,	будівель	та	споруд;
-	вироблення	та	монтаж	технологічного	обладнання,	будівельних	конструк-
цій	та	інжирних	комунікацій;
-	будівництво	та	технічне	обслуговування	загальнодержавних	мереж	пере-
дачі	даних	та	документального	зв'язку;
-	будівництво	та	технічне	обслуговування	передавальних	станцій	супутни-
кового	зв'язку;	
-	ремонтні	та	реставраційні	роботи;
-	 виконання	будівельних,	 проектних,	ремонтних,	оздоблюваних,	монтаж-
них	та	сантехнічних	робіт.
Фінансово-економічна діяльність:
-	надання	практичної	допомоги	підприємцям	в	розвитку	зовнішньоеконо-
мічних	зв'язків;	
-	розробка	і	практичне	здійснення	спільних	з	іноземними	інвесторами	про-
ектів	і	комерційних	ініціатив;
-	створення	спільних	підприємств	в	різних	галузях	економіки;
-	організація	підприємств	лізингового	типу;
-	сприяння	іноземним	інвесторам	у	розміщенні	капіталу;
-	управлінське	консультування,	підготовка	фахівців	в	галузі	підприємниць-
кої	діяльності,	надання	інформаційно-консультативних	послуг.
Виробничо-господарська діяльність:
-	 розширення	 та	 реконструкція	 діючих	 підприємств	 з	 метою	 збільшення	
конкурентоспроможності	продукції	з	наступною	реалізацією	її	на	ринку;	
-	здійснення	будівельно-монтажних,	ремонтно-будівельних	та	підрядних	робіт;	
-	швейне	виробництво;
-	оренда	та	надання	у	користування	рухомого	і	нерухомого	майна;	
-	видобування,	розробка,	експлуатація	і	переробка	корисних	копалин;
-	виробництво	засобів	автоматизації,	зв'язку,	іншого	обладнання	та	виро-
бів	з	електронними	компонентами;
-	 впровадження	 нових	 технологій,	 включаючи	 засоби	 по	 захисту	 навко-
лишнього	середовища;
-	впровадження	винаходів,	«ноу-хау»	у	масове	виробництво;	закупівля	та	
реалізація	промислових	товарів	народного	споживання,	агропромислової	
та	господарської	продукції	народних	промислів	та	ремесел;
-	розробка	різноманітної	конструкторської	та	технологічної	документації	,	
програмного	продукту,	організація	пускових,	налагоджувальних	та	ремонт-
них	робіт;
-	 розробка	 і	 впровадження	 у	 виробництво	 товарів,	 продукції	 послуг	 на	
основі	прогресивних	технологій;
-	патентування,	впровадження	відкриттів,	раціоналізаторських	пропозицій;	
-	розробка	найновіших	технологій	в	пріоритетних	галузях	народного	госпо-
дарства;	
-	будівництво	та	експлуатація	готелів,	кемпінгів,	інших	комунальних	закла-
дів,	дизайн,	розробка	та	виготовлення	інтер'єрів	громадських,	житлових	та	
інших	приміщень,	виробництво	будівельних	матеріалів,	включаючи	цеглу,	
облицювальну	плитку,	видобуток	та	обробку	мармуру	та	граніту;
-	організація	і	здійснення	заготівлі,	переробки	та	реалізації	вторинної	сиро-
вини	та	відходів	виробництва;
-	 організація	 господарських	 зв’язків	 між	 підприємствами,	 організаціями,	
установами	з	питань	виробництва	та	реалізації	продукції.
Інформатика та комп’ютеризація:
-	проведення	науково-дослідних,	експериментальних	та	впроваджувальних	
робіт	у	галузі	комп’ютерних	систем,	інформаційних	технологій	та	комунікацій;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОІЛАГРОІНВЕСТ»



№49, 13 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

59

-	розробка,	адаптація,	супроводження	та	експлуатація	програмних	та	апа-
ратних	засобів	обчислювальної	техніки,	засобів	автоматизації,	управління	
і	зв'язку;	програмне	забезпечення	(програмно-технічні	робочі	місця);
-	сервісне	обслуговування	засобів	та	систем	обчислювальної,	електронної	
та	оргтехніки;	
-	розробка,	впровадження	та	експлуатація	комп'ютерних	мереж,	розподіле-
них	баз	та	банків	даних	та	надання	доступу	до	них	на	комерційній	основі;
-	взаємодія	зі	світовими	комп'ютерними	мережами	на	комерційних	і	неко-
мерційних	засадах,	надання	доступу	та	широкого	спектру	інформаційного	
сервісу	до	світових	інформаційних	фондів;
-	залучення	іноземних	інвестицій.
Купівля та продаж власного нерухомого майна:
-	 купівлю	 та	 перепродаж	 власного	 нерухомого	 майна	—	 нежитлових	 та	
житлових	 будівель	 (багатоквартирних	 будинків,	 дач,	 окремих	 квартир	
тощо),	земельних	ділянок.
Види	діяльності,	які	потребують	спеціального	дозволу	можуть	здійснюва-
тись	тільки	при	наявності	такого	дозволу	(ліцензії)	відповідних	державних	
установ.

8) перелік засновників емітента
Фізична	особа	(Громадянка	України)	Тукмачова	Наталія	Сергіївна

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, поря-
док їх формування та компетенція згідно з установчими документами 
емітента)
9.1.	До	органів	управління	та	контролю	Товариства	входять:
•	Загальні	збори	Учасників;
•	Директор;
•	Ревізійна	комісія.
2.9.1.1.	Вищим	органом	товариства	є	Загальні	збори	Учасників,	які	склада-
ються	з	учасників	Товариства	або	призначених	ними	представників.	Учас-
ники	 можуть	 визначити	 представників	 на	 невизначений	 або	 визначений	
термін	або	для	участі	в	конкретних	зборах	учасників.	Учасник	вправі	в	будь-
який	час	замінити	свого	представника	у	зборах	учасників,	сповістивши	про	
це	інших	учасників.	Учасник	Товариства	вправі	передати	свої	повноважен-
ня	на	зборах	іншому	учаснику	або	представникові	іншого	учасника.
9.1.2.	Учасник	має	кількість	голосів,	пропорційну	розміру	його	частки	у	Ста-
тутному	капіталі.	Загальні	збори	учасників	правомочні	приймати	рішення	з	
будь-яких	питань	діяльності	Товариства.	Загальні	збори	учасників	Товари-
ства	обирають	голову	та	секретаря	загальних	зборів	учасників	Товариства.
9.1.3.	Порядок	прийняття	рішень	Загальними	зборами	учасників.
Загальні	збори	Учасників	вважаються	повноважними,	якщо	на	них	присут-
ні	учасники	(представники	учасників),	що	володіють	в	сукупності	більш	як	
60	відсотками	голосів.	Брати	участь	у	зборах	з	правом	дорадчого	голосу	
можуть	члени	виконавчих	органів,	які	не	є	учасниками	Товариства.	Учас-
ники	зборів,	які	беруть	участь	у	зборах,	реєструються	із	зазначенням	кіль-
кості	 голосів,	 яку	має	 кожний	 учасник	 на	 зборах	 учасників.	Цей	 перелік	
укладається	та	підписується	головою	та	секретарем	зборів.
Будь-хто	з	учасників	Товариства	вправі	вимагати	розгляду	питання	на	За-
гальних	зборах	Учасників	за	умовами,	що	воно	було	ним	поставлено	не	
пізніше	як	за	25	днів	до	початку	зборів.
9.1.4.	Періодичність	скликання	Загальних	зборів	Учасників	Товариства.
Загальні	 збори	Учасників	скликаються	не	рідше	двох	разів	на	рік.	Поза-
чергові	Загальні	збори	Учасників	скликаються	на	вимогу	Директора	Това-
риства	 у	 випадках,	що	 передбачені	 цим	Статутом,	 рішенням	 Загальних	
зборів	Учасників.
9.1.5.	Компетенція	Загальних	зборів	Учасників	Товариства.
До	виключної	компетенції	Загальних	зборів	Учасників	належать:
а)	 визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 Товариства,	 затвердження	
планів	та	звітів	про	їх	виконання;
б)	внесення	змін	до	Статуту	Товариства,	зміна	розміру	його	статутного	ка-
піталу;
в)	обрання	та	відкликання	членів	Ревізійної	комісії;
г)	затвердження	річних	результатів	діяльності	Товариства,	включаючи	його	до-
чірні	підприємства,	філії,	представництва;	затвердження	звітів	і	висновків	реві-
зійної	комісії,	порядку	розподілу	прибутку,	строку	та	порядку	виплати	частки	
прибутку	(дивідендів)	з	урахуванням	вимог,	передбачених	ЗУ	«Про	Господар-
ські	товариства»	та	іншими	законами,	визначення	порядку	покриття	збитків;
д)	 створення,	 реорганізація	 і	 ліквідація	 дочірніх	 підприємств,	 філій	 та	
представництв,	затвердження	їх	статутів	та	положень	про	них;
е)	винесення	рішень	про	притягнення	до	майнової	відповідальності	поса-
дових	осіб	органів	управління	Товариства;	визначення	форм	контролю	за	
діяльністю	виконавчого	органу,	створення	та	визначення	повноважень	від-
повідних	контрольних	органів;
є)	затвердження	правил	процедури	та	інших	внутрішніх	документів	Това-
риства,	визначення	його	організаційної	структури;
ж)	визначення	умов	оплати	праці	посадових	осіб	Товариства,	його	дочірніх	
підприємств,	філій	та	представництв;
з)	затвердження	договорів	(угод),	укладених	на	суму,	що	перевищує	вказа-
ну	в	статуті	товариства;
и)	прийняття	рішення	про	припинення	діяльності	Товариства,	призначення	
ліквідаційної	комісії,	затвердження	ліквідаційного	балансу;
і)	вирішення	питання	про	придбання	Товариством	частки	Учасника;
ї)	затвердження	порядку	розподілу	та	використання	прибутку,	нормативів	
та	порядку	утворення	фондів	Товариства;	
к)	вирішення	питання	про	виключення	учасника	з	товариства;	
л)	призначення	та	звільнення	Директора	Товариства;
м)	встановлення	розміру,	форми	і	порядку	внесення	Учасниками	додатко-
вих	вкладів	до	статутного	капіталу;

З	питань,	зазначених	у	пунктах	«а»,	«б»,	а	також	пункті	«к»	пункту	2.9.1.5.	
Статуту,	 рішення	 вважається	 прийнятим,	 якщо	 за	 нього	 проголосують	
учасники,	що	володіють	у	сукупності	більш	як	50	відсотками	загальної	кіль-
кості	голосів	учасників	Товариства.	
З	решти	питань	рішення	приймається	простою	більшістю	голосів.
9.1.6.	Виконавчий	орган	Товариства
Виконавчим	 органом	Товариства	 є	Директор,	що	 призначається	 (обира-
ється)	Загальними	зборами	Учасників,	здійснює	керівництво	поточною	ді-
яльністю	Товариства	в	межах	своєї	 компетенції	 та	підзвітний	Загальним	
зборам	учасників	Товариства.	
9.1.7.	Директор	Товариства	має	право:
-	Діяти	від	імені	Товариства	без	довіреності	у	відносинах	з	іншими	підпри-
ємствами,	установами,	організаціями	та	фізичними	особами;
-	Затверджувати	Правила	внутрішнього	трудового	розпорядку;
-	Формувати	та	затверджувати	штатний	розклад	Товариства,	здійснювати	
прийом	на	роботу	 і	звільняти	працівників,	накладати	дисциплінарні	стяг-
нення,	приймати	рішення	про	заохочення	працівників;
-	Укладати	правочини	(договори,	контракти,	в	тому	числі	й	міжнародні)	та	
вчиняти	юридичні	дії	від	імені	Товариства,	видавати	довіреності	та	дору-
чення,	 відкривати	 та	 використовувати	рахунку	Товариства	 в	 банківських	
установах;
-	Укладати	правочини	щодо	відчуження	земельних	ділянок,	об’єктів	неру-
хомості	та	їх	частин,	транспортних	засобів	та	інших	матеріальних	ціннос-
тей,	віднесених	до	основних	фондів,	а	також	цінних	паперів	та	корпоратив-
них	 прав,	 належних	 Товариству,	 тільки	 після	 погодження	 та	 отримання	
попереднього	 дозволу	 на	 укладення	 таких	 правочинів	 Загальних	 зборів	
Товариства;
-	Організувати	 виконання	 рішень	Загальних	 зборів	 Учасників	 і	 подавати	
звіти	про	їх	виконання;
-	Подавати	на	затвердження	Загальних	зборів	Учасників	Товариства	про-
екти	кошторису	адміністративно	—	господарських	витрат	Товариства;
-	Самостійно	розпоряджатися	майном	та	коштами	Товариства;
-	Реалізовувати	інші	права	та	виконувати	обов’язки,	передбачені	чинними	
законодавством	України;
-	Приймати	рішення	щодо	інших	питань	поточної	діяльності	в	межах	прав,	
що	надані	йому	Загальними	зборами	Товариства.
9.1.8.	Ревізійна	комісія	
Контроль	за	діяльністю	Директора	Товариства	здійснює	Ревізійна	комісія.
Порядок	діяльності	Ревізійної	комісії	встановлюється	Загальними	зборами	
Учасників	Товариства.
9.1.9.	Ревізійна	комісія,	утворюється	Загальними	зборами	Учасників	Това-
риства	з	їх	числа	або	з	осіб,	що	не	посідають	керівних	посад	у	Товаристві	
в	кількості	3	осіб.
Загальні	збори	учасників	можуть	достроково	переобрати	окремих	членів	
Ревізійної	комісії,	а	також	Ревізійну	комісію	в	цілому.	Ревізійна	комісія	за	
дозволом	Загальних	зборів	учасників	має	право	залучати	до	своєї	роботи	
незалежних	експертів.
9.1.10.	До	завдань	Ревізійної	комісії	належить	перевірка	щорічного	звіту	і	
балансу	 Товариства,	 а	 також	 інші	 питання,	 що	 пов'язані	 із	 контролем	
фінансово-господарської	діяльності	Товариства.
Ревізійна	 комісія:	 здійснює	 контроль	 за	фінансовою	 і	 господарською	 ді-
яльністю	Товариства;	перевіряє	вірність	та	своєчасність	ведення	обліку	та	
звітності;	вимагає	від	посадових	осіб	Товариства	подання	усіх	необхідних	
матеріалів;	користується	усіма	бухгалтерськими	та	іншими	документами,	
вимагає	особистих	пояснень	як	у	письмовій,	так	і	в	усній	формі;	направляє	
результати	 перевірок,	 що	 проведені	 нею	 Загальним	 зборами	 учасників;	
складає	висновок	щодо	річних	звітів	та	балансів,	без	якого	Загальні	збори	
учасників	не	мають	права	затверджувати	звіт	та	баланс;	має	право	вима-
гати	позачергового	скликання	Загальних	зборів	учасників,	якщо	виникла	
загроза	істотним	інтересам	Товариства	або	виявлені	зловживання	посадо-
вих	осіб	Товариства.
Річний	звіт	та	баланс	подається	Загальними	зборами	Учасників	тільки	з	
висновком	Ревізійної	комісії	не	пізніше	1	березня	року,	наступного	за	звіт-
ним.
9.1.11.	Ревізійна	комісія	веде	протоколи	усіх	засідань	комісії.
9.1.12.	На	вимогу	з	Учасників	Товариства	може	бути	проведено	аудитор-
ську	перевірку	річної	фінансової	звітності	Товариства	із	залученням	про-
фесійного	аудитора,	не	пов’язаного	майновими	інтересами	з	Товариством	
чи	з	його	Учасниками.

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця робо-
ти і посади на основному місці роботи:
Прізвище,	ім’я,	по	батькові Мельник	Дмитро	Вячеславович
Рік	народження 17.04.1972
Освіта Вища
Кваліфікація Економіст
Загальний	виробничий	стаж 25	років
Стаж	роботи	на	даній	посаді Один	місяць
Посада	на	основному	місці	роботи Директор
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу
Директор	Мельник	Дмитро	Вячеславович.
голова та члени наглядової ради (за наявності)
Не	передбачено.
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Не	обирались.
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корпоративний секретар (за наявності)
Відсутній.
головний бухгалтер (за наявності)
Посада	вакантна.

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального 
виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноо-
сібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фі-
нансовий рік, що передував року, у якому подаються документи
Прізвище,ім’я,по	батькові Посада Середня	заробітна	плата	

за		2014	р.
Тукмачова	Наталія	Сергіївна Директор 1200	грн.

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
10	000	100	(десять	мільйонів	сто)	гривень	00	копійок

1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій
10	000	100	(десять	мільйонів	сто)	гривень	00	копійок

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у влас-
ності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює 
повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента — ак-
ціонерного товариства також кількість акцій)
Частки	відсутні.	

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що пе-
ревищує 10 %

Назва Код	
ЄДРПОУ

Місцезнахо-
дження

Частка	в	С/К	
грн.

Частка	в	
С/К,	%

ПУБЛІЧНЕ	АКЦІО-
НЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

"ЗАКРИТИЙ	
НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	
КОРПОРАТИВНИЙ	
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	
ФОНД	"АЛЬТАІР	
СТАНДАРТ"	

(ідентифікаційний	код	
юридичної	особи	

38735850,	реєстрацій-
ний	код	за	ЄДРІСІ	

13300222)

38735850 04655,	
м.	Київ,	

вул.	Поляр-
на,	буд.	20,	
літера	А

10	000	100,00 100%

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що пере-
дує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
100,00	грн.

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
Емітент	не	розміщував	цінні	папери.

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, 
що передував кварталу, у якому подаються документи)
1	(одна)	особа.

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів ді-
яльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
Емітент	не	має	ліцензій.

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що пере-
дував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску 
облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, 
здійснює) емітент
Станом	на	31.12.2014р.	господарська	діяльність	Емітентом	за	2014	рік	не	
проводилась.
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяль-
ність емітент
Ринком	збуту	Емітента	є	ринок	соняшникової	олії	України,	Туреччина	та	краї-
ни	ЄС.	Основними	споживачами	Емітента	є	юридичні	та	фізичні	особі	підпри-
ємці,	що	займаються	оптовою	та	роздрібною	торгівлею	олійної	сировини.
За	останні	роки	пріоритет	сільськогосподарського	ринку	України	зміщують-
ся	в	бік	олійного	сектору.	Основною	причиною	таких	змін	є	стабільна	рен-
табельність	 продажу	 олійної	 сировини	 на	 тлі	 зниження	 рентабельності	
вирощування	зернових	культур.	Підвищився	інтерес	виробників	до	альтер-
натив	культур	—	сої,	рапсу,	льону.
Потенціал	 з	 переробки	 насіння	 олійних	 культур	 в	 Україні	 становить	
6,3		млн.	тонн.	За	оцінками	аналітиків	АПК	в	наступні	1-3	роки	переробка	
може	 зрости	 до	 6,3	млн.	 тонн.	Підвищення	 перероблюючи	 потужностей	
здійснюється	 за	 рахунок,	 як	 розширення	 вже	 існуючих,	 так	 і	 за	 рахунок	
будівництва	нових	потужностей.
Розширенню	виробничих	потужностей	сприяє	високий	попит	на	українську	
соняшникову	олію	на	світових	ринках.	Незважаючи	на	постійне	збільшен-
ня	попиту	в	Україні,	який	в	минулому	році	склав	600	тис.	тон,	виробництво	
значно	перевищує	його	та	стимулює	експорт.	Разом	з	цим	розширюється	
географія	 поставок.	 В	 минулому	 році	 українська	 олія	 експортувалась	 в	
56		країн	світу.	Найбільшими	покупцями	української	продукції	є	Туреччина,	
Єгипет,	 Іспанія,	Франція	та	Голландія.	Через	Велику	Британію	продукція	
продавалась	в	країни	Близького	Сходу	та	північної	Африки.
Середній	рівень	рентабельності	в	галузі	становить	18,4%,	що	є	найбіль-
шим	показником	в	сільському	господарстві.
Галузь	не	має	сезонного	характеру	виробництва.
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Інвестиційна	діяльність	Емітентом	не	проводилась.

стратегію досліджень та розробок
Емітент	проводить	діяльність	з	підготовки	та	погодження	технічних	умов	та	
технічної	документації	 для	виробництва	переробки	насіння	олійних	рос-
лин	та	виробництва	олії.	
основних конкурентів емітента
Основними	 конкурентами	 Емітента	 в	 Україні	 є	 Компанії	 «Cargill AT & 
Enterprise Inc.»,	«Bunge	Limited»,	ПАТ	«Креатив	Групп»	та	ДП	«Сантрейд».
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
Емітент	не	є	учасником	асоціацій,	консорціумів,	концернів,	корпорацій,	ін-
ших	об'єднаннь	підприємств.
відомості про філії та представництва емітента
У	Емітента	відсутні	філії	та	представництва.

4) відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітен-
та (крім банків)):
Емітент	не	має	кредитних	правочинів	з	банками	та	іншими	кредитними	уста-
новами.

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента
Прорахунки	проектних	і	вишукувальних	організацій;	різка	зміна	валютного	
курсу,	гіперінфляція,	зміни	в	законодавстві,	погіршення	економічної	діяль-
ності	в	цілому	та	на	ринку	праці,	зупинка	діяльності	підрядних,	субпідряд-
них	та	постачальних	організацій	фіскальними	органами,	системні	та	юри-
дичні	 ризики,	 стихійні	 лиха	 (землетрус,	 пожежа	 та	 таке	 інше)	 та	 інші	
форс-мажорні	обставини,	які	можуть	бути	визнані	такими	на	підставі	чин-
ного	законодавства.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
В	2015-2017	роках	Емітент	планує	провести	підготовку	та	погодження	тех-
нічних	умов	та	технічної	документації	для	виробництва	переробки	насіння	
олійних	рослин	та	виробництва	олії	проводить	діяльність	з	підготовки	та	
погодження	технічних	умов	та	технічної	документації	для	виробництва	пе-
реробки	насіння	олійних	рослин	та	виробництво	олії.

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 
10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні 
підприємства
Емітент	не	володіє	частками	(акціями)	статутного	капіталу	інших	юридич-
них	осіб.

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про засто-
сування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорга-
нізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували 
року здійснення розміщення облігацій
Протягом	 трьох	 останніх	 років	щодо	 емітента	 не	 було	 порушено	 прова-
дження	у	справі	про	банкрутство,	заходи	із	санації	не	застосовувалися.

9) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, 
у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту 
емісії облігацій
Надається	баланс	 (звіт	про	фінансовий	стан)	 та	 звіт	про	фінансові	ре-
зультати	(звіт	про	сукупний	дохід)	за	2014	рік.

10) баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що переду-
вав року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій

Додаток 1
до	Положення	(стандарту)	бухгалтерського	обліку	25	
«Фінансовий	звіт	суб'єкта	малого	підприємництва»

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ
Дата	(рік,	місяць,	число) 2015| 01| 01

Підприємство Товариство	з	обмеженою	
відповідальністю	

«КОНСАЛТИНГТ-ІНСАЙТ»

за	
ЄДРПОУ

38781214

Територія Шевченківський	р-н за	КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова	форма	
господарювання

за	КОПФГ

Вид	економічної	діяльності за	КВЕД 70.22
Середня	кількість	працівників,	осіб
Одиниця	виміру:	тис.	грн	з	одним	десятковим	знаком
Адреса,	телефон	 01054,	м.Київ,	вулиця	Дмитрівська,	

буд.	15-17,	квартира	1
1. Баланс Форма	№	1-м Код	за	ДКУД	 1801006

на 31 Грудня 2014 р.
Актив Код	

рядка
На	початок	
звітного	
року

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 - - 
Основнi	засоби: 1010 - - 
	первiсна	вартiсть	 1011 - - 
	знос 1012
Довгострокові	біологічні	активи:	 1020 - - 
Довгостроковi	фiнансовi	інвестиції	 1030 - - 
Інші	необоротні	активи 1090 - - 
Усього за роздiлом I 1095 - - 
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 - - 
				у	тому	числі	готова	продукція 1103 - - 
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Поточні	біологічні	активи 1110 - - 
Дебіторська	заборгованість	за	товари,	роботи,	
послуги:

1125 - 0,1

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	з	
бюджетом

1135 - - 

				у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1136 - - 
Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 - - 
Поточні	фінансові	інвестиції 1160 - - 
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165 - - 
Витрати	майбутніх	періодів 1170 - - 
Інші	оборотні	активи 1190 - - 
Усього за роздiлом II 1195 - 0,1
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - - 

Баланс 1300 - 0,1
Пасив Код	

рядка
	На	початок	
звітного	
року

На	кінець
звітного	
періоду	

1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований	(пайовий)	капітал 1400 0,1 0,1
Додатковий	капiтал 1410 - - 
Резервний	капітал 1415 - - 
Нерозподiлений	прибуток	(непокритий	збиток) 1420
Неоплачений	капітал	 1425 (0.1)
Усього за роздiлом I 1495 - 0,1
II. Довгострокові зобов’язання, цільове 
фінансування та забезпечення

1595 - - 

III. Поточні зобов’язання
Короткострокові	кредити	банків 1600 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:
				довгостроковими	зобов’язаннями

1610 - - 

				товари,	роботи,	послуги 1615 - - 
				розрахунками	з	бюджетом 1620 - - 
								у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621 - - 
				розрахунками	зі	страхування 1625 - - 
				розрахунками	з	оплати	праці 1630 - - 
Доходи	майбутніх	періодів 1665 - - 
Iншi	поточні	зобов’язання 1690 - - 
Усього за розділом III 1695 - - 
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - - 

Баланс 1900 - 0,1

2. Звіт про фінансові результати
за 2014 р.

Форма № 2-м
Код	за	ДКУД	 1801007

Стаття Код	
рядка

За	
звітний	
період

За	аналогіч-
ний	період	
поперед-	
нього	року

1 2 3 4
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	
робіт,	послуг)

2000 0,1 - 

Інші	операційні	доходи	 2120 - - 
Інші	доходи 2240 - - 
Разом доходи (2000	+	2120	+	2240) 2280 0,1 - 
Собівартість	реалізованої	продукції	(товарів,	робіт,	
послуг)

2050

Інші	операційні	витрати	 2180 (0.1)
Інші	витрати 2270
Разом витрати 	(2050	+	2180	+	2270) 2285 (0.1)
Фінансовий	результат	до	оподаткування	(2280	—	
2285)

2290 - - 

Податок	на	прибуток 2300
Чистий прибуток (збиток) 	(2290	—	2300) 2350 - - 
Керівник /	Тукмачова	Н.	С.	/

(підпис) (ініціали,	прізвище)
Головний бухгалтер /	/

(підпис) (ініціали,	прізвище)
5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізви-
ще, ім’я та по батькові аудитора
ПРИВАТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АУДИТОРСЬКА	ФІРМА	«АУДИТ	—	ОПТІМ»,	
код	за	ЄДРПОУ	21613474
місцезнаходження або місце проживання
03680,	м.	Київ,	вул.	Червонопрапорна,	буд.	34,	корп.4
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку 
цінних паперів)
Свідоцтво	реєстраційний	№67	Серія	та	номер	Свідоцтва	ІІ	000067	видано-
го	НКЦПФР	від	02.04.2013	термін	дії	до	04.11.2015	р.
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Свідоцтво	№0295	видане	Аудиторською	палатою	України	від	26.01.2001р.,	
термін	дії	з	26.01.2001р.	до	04.11.2015р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення

1 Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення обліга-
цій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок прове-
дення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голо-
сів, якими приймалось рішення про розміщення
Протокол	№	4/2015	від	14.02.2015	року	Загальних	зборів	Учасників	ТОВА-
РИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«ОІЛАГРОІНВЕСТ»
Рішення	приймались	шляхом	відкритого	голосування.
Голосування	 проводилось	 за	 умовами	 визначеними	 установчими	 доку-
ментами	Товариства.
Кількість	Учасників	1	(один).
Рішення	прийняте:	одностайно	100	(сто)	відсотками	голосів	від	загальної	
кількості	голосів	учасників	Товариства,	що	становить	10	000	100	(десять	
мільйонів	сто)	голосів.

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
Метою	використання	фінансових	ресурсів,	залучених	від	розміщення	об-
лігацій	є	
-	Придбання	обладнання	та	потужностей	для	виробництва	соняшникової	
олії,	 у	 тому	 числі	 опосередковане,	 через	 придбання	 корпоративних	 прав	
виробників	соняшникової	олії,	обладнання	яких	дозволяє	виготовляти	со-
няшникову	олію	вищого	ґатунку	за	схемою	«форпресс-експеллер»	(60%);
-	Купівля	насіння	масляничних	культур	для	виробництва	олії	(40%).
Керівництвом	емітента	буде	в	оперативному	порядку	прийматися	рішення	
про	співвідношення	купівлі	насіння	масляничних	культур,	прямих	закупі-
вель	обладнання,	придбання	корпоративних	прав	з	урахуванням	вартості	
такого	обладнання	та	вартості	корпоративних	прав	з	метою	мінімізації	ви-
трат	та	отримання	найбільшої	вигоди.
Джерелом	погашення	позики	є	власні	кошти	та	кошти,	що	будуть	отримані	
в	результаті	господарської	діяльності	після	сплати	обов’язкових	платежів	
та	розрахунків	з	бюджетом.

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелом	погашення	є	власні	кошти	емітента,	які	будуть	отримані	від	гос-
под	діяльності,	що	залишаються	після	розрахунків	з	бюджетом	ат	сплати	
інших	обов`язкових	платежів.

4 Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування 
і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від 
господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу об-
лігацій як результату поточної господарської діяльності
ЕМІТЕНТ	ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ	НЕ	ВИКОРИСТОВУВАТИ	КОШТИ,	ЗАЛУЧЕНІ	
ВІД	 РОЗМІЩЕННЯ	ОБЛІГАЦІЙ,	 НА	 ФОРМУВАННЯ	 І	 ПОПОВНЕННЯ	СТА-
ТУТНОГО	КАПІТАЛУ	ЕМІТЕНТА,	А	ТАКОЖ	ДЛЯ	ПОКРИТТЯ	СВОЇХ	ЗБИТКІВ	
ВІД	ГОСПОДАРСЬКОЇ	ДІЯЛЬНОСТІ	ТА	БУДІВНИЦТВА	ЖИТЛА.

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
1) параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; зви-
чайні (незабезпечені) / забезпечені)
облігацій	іменні;	дисконтні;	забезпечені
кількість облігацій
220	000	(двісті	двадцять	тисяч)	штук	
номінальна вартість облігації
1	000	(одна	тисяча)	гривень
загальна номінальна вартість випуску облігацій
220	000	000,00	(двісті	двадцять	мільйонів)	гривень
серія облігацій*
А
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
220	000	(двісті	двадцять	тисяч)	штук;
порядкові	номери:	000	001	—	220	000
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
220	000	000,00	(двісті	двадцять	мільйонів)	гривень

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне
вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непога-
шення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та не-
виплати доходу за облігаціями)
страхування	ризиків	непогашення	основної	суми	боргу.
розмір забезпечення
220	000	000,00	(двісті	двадцять	мільйонів)	гривень
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) дер-
жавної реєстрації
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КРЕ-
МІНЬ»,	 01021,	 м.	 Київ,	 вул.	 Інститутська,	 буд.	 19	 Б,	 кімната	 33,	 код	 за	 
ЄДРПОУ	 24559002,	 зареєстроване	 ВИКОНАВЧИМ	 КОМІТЕТОМ	 ДОНЕ-
ЦЬКОЇ	МІСЬКОЇ	РАДИ	03.10.1996	року
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
2	880	807	(два	мільйоні	вісімсот	вісімдесят	тисяч	вісімсот	сім	гривень)	00	
копійок
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / до-
говір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної 
суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу 
за облігаціями)
Договір	добровільного	страхування	відповідальності	перед	третіми	
особами	№1001012-14-01-15	від	14.02.2015	року.
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істотні	умови	договору	поруки	чи	страхування	ризиків	непогашення	осно-
вної	суми	боргу/непогашення	основної	суми	боргу	та	невиплати	доходу	за	
облігаціями	(сума	забезпечення,	строк	і	порядок	виконання	договору)	або	
основні	положення	гарантії	(гарантійного	листа):	сума,	на	яку	надається	
гарантія,	строк	і	порядок	виконання
Строк	і	порядок	виконання	договору: 
Страховик	зобов'язаний:
Протягом	14	робочих	днів	після	отримання	всіх	необхідних	документів,	які	
підтверджують	факт	настання	страхового	випадку,	прийняти	рішення	про	
виплату	страхового	відшкодування	(або	відмову	у	виплаті,	про	що	письмо-
во	повідомити	Страхувальника	з	обґрунтуванням	причин	відмови	на	про-
тязі	10	робочих	днів	з	моменту	прийняття	рішення	про	відмову	у	виплаті).
Здійснити	 виплату	 страхового	 відшкодування	 протягом	30	 робочих	днів	
після	прийняття	рішення	про	його	виплату.	
Днем	виплати	 страхового	 відшкодування	 є	день	 списання	 грошей	 з	 по-
точного	рахунку	Страховика.
Розмір	забезпечення	220	000	000,00	(двісті	двадцять	мільйонів)	гривень.
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/
страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо
Між	 емітентом	 та	 страховиком	 відсутні	 відносини	 контролю,	 укладених	
правочинів.
баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/
страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ
Дата	(рік,	місяць,	число)	2015 01 1

Підприємство ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«СТРАХОВА	
КОМПАНІЯ»	КРЕМІНЬ»

за	
ЄДРПОУ	

24559002

Територія м.Київ за	КОАТУУ	 8038200000
Організаційно-правова	форма	
господарювання

за	КОПФГ	

Вид	економічної	
діяльності

 інші види страхування, 
крім страхування життя

за	КВЕД	 65.12

Середня	кількість	
працівників

1
75

Адреса,	телефон	 01021	м.Київ,	вул.Інститутська,	
буд.19/Б,	к.33	0443603959

Одиниця	виміру:	тис.	грн.	без	десяткового	знака	
(окрім	розділу	IV	Звіту	про	фінансові	результати
(Звіту	про	сукупний	дохід)	(форма	N	2),	грошові	показники	якого	
наводяться	в	гривнях	з	копійками)	
Складено	(зробити	позначку	«v»	у	відповідній	клітинці):
за	положеннями	(стандартами)	бухгалтерського	обліку
за	міжнародними	стандартами	фінансової	звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2014 р.

Форма	№1 Код	за	ДКУД	 1801001
Актив Код

рядка
На	початок	
звітного	
періоду	

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи
Нематеріальні	активи 1000 - - 
	первiсна	вартiсть 1001 - - 
	накопичена	амортизація	 1002
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 - - 
Основні	засоби 1010 7	714 7	917
	первiсна	вартiсть 1011 9	193 9	024
	знос	 1012 1	479 1	107
Інвестиційна	нерухомість 1015 5	371 5 326
	первiсна	вартiсть	інвестиційної	нерухомості 1016 5	467 5	467
	знос	інвестиційної	нерухомості 1017 96 141
Довгострокові	біологічні	активи 1020 - - 
	первiсна	вартiсть	довгострокових	біологічних	
активів 1021 - - 
	накопичена	амортизація	довгострокових	
біологічних	активів 1022
Довгостроковi	фiнансовi	інвестиції:	
які	обліковуються	за	методом	участі	в	капіталі	
інших	підприємств 1030 120 120
інші	фінансові	інвестиції 1035 532	730 491	834
Довгострокова	дебіторська	заборгованість 1040 - - 
Відстрочені	податкові	активи 1045 - - 
Гудвіл 1050 - - 
Відстрочені	аквізиційні	витрати 1060 - - 
Залишок	коштів	у	централізованих	страхових	
резервних	фондах 1065 - - 
Iншi	необоротнi	активи 1090 - - 
Усього за роздiлом I 1095 545 935 505 197
 II. Оборотні активи
Запаси 1100 201 34
	Виробничі	запаси 1101 201 34
	Незавершене	виробництво	 1102 - - 

	Готова	продукцiя	 1103 - - 
	Товари 1104 - - 
Поточні	біологічні	активи 1110 - - 
Депозити	перестрахування 1115 - - 
Векселі	одержані 1120 - - 
Дебіторська	заборгованість	за	продукцію,	
товари,	роботи,	послуги 1125 411	974 490	472
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками:

1130 - - 	за	виданими	авансами
	з	бюджетом 1135 577 694
	у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1136 559 533
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	з	
нарахованих	доходів 1140 284 196
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	із	
внутрішніх	розрахунків 1145 - - 
Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 3	945 2	433
Поточні	фінансові	інвестиції 1160 1	036	727 1	489	650
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165 75	973 234	686
	Готівка 1166 11 7
	Рахунки	в	банках 1167 75	962 234	679
Витрати	майбутніх	періодів 1170 - - 
Частка	перестраховика	у	страхових	резервах 1180 204	984 157	445
	у	тому	числі	в:

1181 - - 	резервах	довгострокових	зобов’язань
	резервах	збитків	або	резервах	належних	
виплат 1182 - - 
	резервах	незароблених	премій 1183 204	984 157	445
	інших	страхових	резервах 1184 - - 
	Інші	оборотні	активи 1190 - - 
Усього за роздiлом II 1195 1 734 665 2 375 610
III. Необоротні активи, утримувані для прода-
жу, та групи вибуття 1200 - - 
Баланс 1300 2 280 600 2 880 807

Пасив Код
рядка

На	початок
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
Зареєстрований	(пайовий)	капітал 1400 17	000 17	000
Внески	до	незареєстрованого	статутного	
капіталу 1401 - - 
Капітал	у	дооцінках 1405 - - 
Додатковий	капітал 1410 - - 
	Емісійний	дохід 1411 - - 
	Накопичені	курсові	різниці 1412 - - 
	Резервний	капітал 1415 41 41
	Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 1420 1	872	744 2	040	895
	Неоплачений	капітал 1425
	Вилучений	капітал	 1430
Інші	резерви 1435 - - 
Усього за роздiлом I 1495 1 889 785 2 057 936
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені	податкові	зобов’язання 1500 - - 
Пенсійні	зобов’язання 1505 - - 
Довгострокові	кредити	банкiв	 1510 - - 
Інші	довгострокові	зобов’язання 1515 - - 
Довгострокові	забезпечення 1520 439 439
	Довгострокові	забезпечення	витрат	персоналу 1521 439 439
Цільове	фінансування 1525 - - 
	Благодійна	допомога 1526 - - 
Страхові	резерви 1530 305	234 288	122
	у	тому	числі:
резерв	довгострокових	зобов’язань 1531 - - 
	резерв	збитків	або	резерв	належних	виплат 1532 25	861 27	150
	резерв	незароблених	премій 1533 279	373 260	792
	інші	страхові	резерви 1534 - - 
Інвестиційні	контракти 1535 - - 
Призовий	фонд 1540 - - 
Резерв	на	виплату	джек-поту 1545 - - 
Усього за роздiлом IІ 1595 305 673 288 561
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові	кредити	банкiв 1600 - - 
Векселі	видані 1605 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:
довгостроковими	зобов’язаннями 1610 - - 
	товари,	роботи,	послуги 1615 625 639
	розрахунками	з	бюджетом 1620 942 1	074
	у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621 915 910
	розрахунками	зі	страхування 1625 590 996
	розрахунками	з	оплати	праці 1630 32 1
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
одержаними	авансами 1635 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
розрахунками	з	учасниками 1640 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	із	
внутрішніх	розрахунків 1645 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
страховою	діяльністю	 1650 73	281 523	443
Поточні	забезпечення 1660 - - 
Доходи	майбутніх	періодів 1665 - - 
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Відстрочені	комісійні	доходи	від	перестраховиків 1670 - - 
Інші	поточні	зобов’язання 1690 9	672 8	157
Усього за роздiлом ІII 1695 85 142 534 310
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 1700 - - 
V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - - 
 Баланс 1900 2 280 600 2 880 807
Керівник	 /	Кузьмінов	О.	В./

(підпис)
Головний	бухгалтер /Боярченко	О.	М.	/

(підпис)
1 Визначається	 в	 порядку,	 встановленому	 центральним	 органом	 виконавчої	

влади,	що	реалізує	державну	політику	у	сфері	статистики.

Додаток	1
до	Національного	положення	
(стандарту)	бухгалтерського	обліку	1
«Загальні	вимоги	до	фінансової	
звітності»

КОДИ
Дата(рік,	місяць,	число) 2015 01 1

Пiдприємство	 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ»

за	ЄДРПОУ 24559002

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

Форма	№2 Код	за	ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	
робіт,	послуг)

2000
- - 

Чисті	зароблені	страхові	премії 2010 271491 258345
Премії	підписані,	валова	сума 2011 1736526 1971030
Премії,	передані	у	перестрахування 2012 1435896 1714852
Зміна	резерву	незароблених	премій,	валова	
сума

2013
-18400 157765

Зміна	частки	перестраховиків	у	резерві	
незароблених	премій

2014
-47539 159932

Собівартість	реалізованої	продукцiї	(товарiв,	
робiт,	послуг)

2050
-4681 -5486

Чисті	понесені	збитки	за	страховими	виплатами 2070 60796 20530
Валовий :
прибуток

2090
206014 232329

	збиток 2095 - -
Дохід	(витрати)	від	зміни	у	резервах	довгостро-
кових	зобов’язань

2105
- - 

Дохід	(витрати)	від	зміни	інших	страхових	
резервів

2110
-1288 38820

Зміна	інших	страхових	резервів,	валова	сума 2111 -1288 38826
Зміна	частки	перестраховиків	в	інших	
страхових	резервах

2112
- -6

Інші	операційні	доходи	 2120 9220 142603
Дохід	від	зміни	вартості	активів,	які	оцінюються	
за	справедливою	вартістю

2121
- - 

Дохід	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2122
- - 

Дохід	від	використання	коштів,	вивільнених	від	
оподаткування

2123
- - 

Адміністративні	витрати 2130 -7549 -9639
Витрати	на	збут 2150 -587 -3393
Інші	операційні	витрати 2180 -28146 -20017
Витрат	від	зміни	вартості	активів,	які	оцінюють-
ся	за	справедливою	вартістю

2181
- -

Витрат	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2182
- -

Фінансовий результат від операційної 
діяльності
прибуток

2190

177664 380703
	збиток 2195 - -
Дохід	від	участі	в	капіталі 2200 - - 
Інші	фінансові	доходи 2220 - - 
Інші	доходи 2240 - - 
Дохід	від	благодійної	допомоги 2241 - - 
Фінансові	витрати 2250 - -
Втрати	від	участі	в	капіталі 2255 - -
Інші	витрати 2270 - -
Прибуток	(збиток)	від	впливу	інфляції	на	
монетарні	статті

2275
- - 

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток	

2290
177664 380703

	збиток 2295 - -
Витрати	(дохід)	з	податку	на	прибуток 2300 -9513 -7756

Прибуток	(збиток)	від	припиненої	діяльності	
після	оподаткування

2305
- - 

Чистий фінансовий результат:
прибуток	

2350
168151 372947

	збиток 2355 - -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів 2400 - - 
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів 2405 - - 
Накопичені	курсові	різниці 2410 - - 
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційованих	
та	спільних	підприємств

2415 - - 

Інший	сукупний	дохід 2445 - - 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 
Податок	на	прибуток,	пов’язаний	з	іншим	
сукупним	доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 168151 372947

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва	статті Код	

ряд-
ка

За	
звітний
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Матеріальні	затрати 2500 359 322
Витрати	на	оплату	праці 2505 3704 5272
Відрахування	на	соціальні	заходи 2510 1337 1948
Амортизація 2515 114 135
Інші	операційні	витрати 2520 35449 30857
Разом 2550 40963 38534

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва	статті	 Код	

ряд-
ка

За	звітний
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Середньорічна	кількість	простих	акцій 2600
Скоригована	середньорічна	кількість	
простих	акцій

2605

Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію

2610 - - 

Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	
одну	просту	акцію

2615 - - 

Дивіденди	на	одну	просту	акцію 2650 - - 
Керівник	 /	Кузьмінов	О.	В.	/

(підпис)
Головний	бухгалтер /	Боярченко	О.М.	/

(підпис)

Додаток	1
до	Національного	положення	
(стандарту)	бухгалтерського	обліку	1
«Загальні	вимоги	до	фінансової	
звітності»

КОДИ
Дата	(рік,	місяць,	число) 2015 01 1

Підпри-
ємство

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	
«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КРЕМІНЬ»

за	
ЄДРПОУ

24559002

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2014 р.

Форма	№3	 	Код	за	ДКУД 1801004
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попере-
днього року

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження	від:
Реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг)

3000 - - 

Повернення	податків	і	зборів 3005 - - 
	у	тому	числі	податку	на	додану	вартість 3006 - - 
Цільового	фінансування 3010 - - 
	Надходження	від	отримання	субсидій,	дотацій 3011 - - 
Надходження	авансів	від	покупців	і	замовників 3015 - - 
Надходження	від	повернення	авансів 3020 - - 
Надходження	від	відсотків	за	залишками	коштів	
на	поточних	рахунках

3025 1654 2243

Надходження	від	боржників	неустойки	(штрафів,	
пені)

3035 - - 

Надходження	від	операційної	оренди 3040 - - 
Надходження	від	отримання	роялті,	авторських	
винагород

3045 - - 
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Надходження	від	страхових	премій 3050 1649533 1642393
Надходження	фінансових	установ	від	повернен-
ня	позик

3055 - - 

Інші	надходження	 3095 11317 13590
Витрачання	на	оплату:	
Товарів	(робіт,	послуг)	

3100 -5916 -10475

Праці 3105 -2911 -4284
Відрахувань	на	соціальні	заходи 3110 -1475 -2028
Зобов’язань	з	податків	і	зборів 3115 -10228 -12906
Витрачання	на	оплату	зобов’язань	з	податку	на	
прибуток

3116 -9513 -11980

Витрачання	на	оплату	зобов’язань	з	податку	на	
додану	вартість

3117

Витрачання	на	оплату	зобов’язань	з	інших	
податків	і	зборів

3118

Витрачання	на	оплату	авансів 3135
Витрачання	на	оплату	повернення	авансів 3140
Витрачання	на	оплату	цільових	внесків 3145
Витрачання	на	оплату	зобов’язань	за	страхови-
ми	контрактами

3150 1041186 1653203

Витрачання	фінансових	установ	на	надання	позик 3155
Інші	витрачання	 3190 -31134 -28922
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 569654 -53592
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження	від	реалізації:
									фінансових	інвестицій

3200 513107 1483853

	необоротних	активів 3205 - - 
Надходження	від	отриманих:
									відсотків

3215 - - 

	дивідендів 3220 - - 
Надходження	від	деривативів 3225 - - 
Надходження	від	погашення	позик 3230 - - 
Надходження	від	вибуття	дочірнього	підприєм-
ства	та	іншої	господарської	одиниці

3235 - - 

Інші	надходження 3250 - - 
Витрачання	на	придбання:
фінансових	інвестицій

3255 -926301 -1442681

	необоротних	активів 3260
Виплати	за	деривативами 3270
Витрачання	на	надання	позик 3275
Витрачання	на	придбання	дочірнього	підприєм-
ства	та	іншої	господарської	одиниці

3280

	Інші	платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -413194 41172

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження	від:
Власного	капіталу

3300 - - 

Отримання	позик 3305 - - 
Надходження	від	продажу	частки	в	дочірньому	
підприємстві

3310 - - 

Інші	надходження 3340 - - 
Витрачання	на:
Викуп	власних	акцій

3345

Погашення	позик 3350
Сплату	дивідендів 3355
Витрачання	на	сплату	відсотків 3360
Витрачання	на	сплату	заборгованості	з	
фінансової	оренди

3365

Витрачання	на	придбання	частки	в	дочірньому	
підприємстві

3370

Витрачання	на	виплати	неконтрольованим	
часткам	у	дочірніх	підприємствах

3375

Інші	платежі	 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 156460 -12420
Залишок	коштів	на	початок	року	 3405 75973 88385
Вплив	зміни	валютних	курсів	на	залишок	коштів	 3410 2253 8
Залишок	коштів	на	кінець	року	 3415 234686 75973
Керівник                     _________________________ /	Кузьмінов	О.	В.	/

(підпис)
Головний бухгалтер _________________________ /	Боярченко	О.	М.	/

(підпис)

Додаток	1
до	Національного	положення	
(стандарту)	бухгалтерського	обліку	1
«Загальні	вимоги	до	фінансової	звітності»

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

Підприємство ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КРЕМІНЬ» за ЄДРПОУ 24559002
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 р.
Форма	№	4	 Код	за	ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєстрова-
ний (пайовий) 

капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток)

Неоплаче-
ний 

капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року

4000 17000 41 1872744 1889785

 Коригування :
Зміна	облікової	політики

4005

Виправлення	помилок 4010
Інші	зміни 4090
 Скоригований залишок на початок року 4095 17000 41 1872744 1889785
 Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

4100 168151 168151

Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів 4111
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів 4112
Накопичені	курсові	різниці 4113
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційова-
них	і	спільних	підприємств

4114

Інший	сукупний	дохід 4116
Розподіл прибутку :
Виплати	власникам	(дивіденди)

4200

Спрямування	прибутку	до	зареєстрованого	
капіталу

4205

	Відрахування	до	резервного	капіталу 4210
Сума	чистого	прибутку,	на-	лежна	до	
бюджету	відповідно	до	законодавства

4215

Сума	чистого	прибутку	на	створення	
спеціальних	(цільових)	фондів

4220

Сума	чистого	прибутку	на	матеріальне	
заохочення

4225

Внески учасників :
Внески	до	капіталу

4240

Погашення	заборгованості	з	капіталу 4245
Вилучення капіталу :
Викуп	акцій	(часток)

4260

Перепродаж	викуплених	акцій	(часток) 4265
Анулювання	викуплених	акцій	(часток) 4270
Вилучення	частки	в	капіталі 4275
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 РІК. 
Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Кремінь	»засновано	в	

1996	році	в	м.	Кременчук.
З	14.12.2012	р.	юридична	адреса:	м.	Київ,	вул.	Інститутська,	19	б,	к.33
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІ-

ТИКИ 
Фінансова	звітність,	що	додається,	підготовлена	відповідно	до	Міжнародних	

стандартів	фінансової	звітності	(далі	—	«МСФЗ»).	
Фінансова	звітність	підготовлена	відповідно	до	принципів:	
-	методу	нарахування;	
-	безперервності	діяльності.	
Функціональною	валютою	підприємства	є	Українська	гривня	—	національна	

валюта	України.	
Всі	дані	фінансової	звітності	округлені	з	точністю	до	тисяч	гривень	з	одним	

десятковим	знаком	після	коми.
Основні засоби( пояснення до таблиці 1 )
Об'єкти	основних	засобів	відображаються	у	фінансовій	звітності	за	фактични-

ми	витратами	за	вирахуванням	накопиченої	амортизації	та	збитків	від	знецінення.
У	разі	 якщо	об'єкт	 основних	 засобів	 складається	 з	 кількох	 компонентів,	 які	

мають	різний	строк	корисного	використання,	такі	компоненти	відображаються	як	
окремі	об'єкти	основних	засобів.

Наступні	ремонти	включаються	до	балансової	вартості	активу	або	відобража-
ються	окремо	як	актив,	тільки	якщо	ймовірно,	що	є	майбутні	економічні	вигоди,	
що	відносяться	до	цього	активу,	і	вартість	активу	може	бути	надійно	оцінена.	Всі	
інші	витрати	на	ремонт	і	техобслуговування	відображаються	у	звіті	про	доходи,	
витрати	 (Звіт	про	фінансові	результати)	в	 тому	періоді,	 в	якому	вони	виникли.	
Витрати	на	реконструкцію	і	модернізацію	капіталізуються,	а	замінені	об'єкти	спи-
суються.	Прибуток	або	збиток	від	списання	або	вибуття	відображається	на	ра-
хунках	прибутків	або	збитків	по	мірі	виникнення.

Власні активи
До	складу	необоротних	активів	належать:
-	Основні	засоби;
-	Інвестиційна	нерухомість.
До	складу	Інвестиційної	нерухомості	відносяться	згідно	п.	8	МСФЗ	40:
-	Земельна	ділянка	у	Генічеському	р-ні	та	База	відпочинку
розташованої	на	неї,	які	передані	в	оперативну	оренду	ПАТ	«ІФК».
На	обліку	ця	нерухомість	враховується	за	справедливою	вартістю	.У	2014р.	

була	проведена	експерта	оцінка	земельної	ділянки	та	бази	відпочинку.	Експерти-
за	проведена	оцінювачем	Ермоловою	Н.В.	(сертифікат	суб'єкта	оціночної	діяль-
ності	№	9789/10	від	16.07.2010	р.	№	9793/10	від	16.07.2010	р	виданими	Фондом	
державного	майна	України,	Сертифікатами	на	право	проведення	робіт	з	експерт-
ної	оцінки	майна,	майнових	і	немайнових	прав	бізнесу	№	1782	від	15.07.	2000	р.,	
№	654	від	28.10.1996	р.,	свідоцтво	про	реєстрацію	в	Державному	реєстрі	оціню-
вачів	№	 3708	 від	 14.07.2005г,	№	 3552	 від	 07.07.2005	 р,	 Свідоцтва	№	 279	 від	
12.06.2012г.,	виданого	Донецьким	науково-дослідним	інститутом	судової	експер-
тизи)

-	На	обліку	є	об'єкт	основних	засобів	не	введений	в	експлуатацію	—	Нежитло-
ве	приміщення.	Згідно	п.	55	МСФЗ	16	амортизація	на	цей	засіб	не	нараховується.	
Балансова	вартість	Нежитлового	приміщення	—	7564,8	тис.	грн..	На	обліку	цей	
об'єкт	враховується	за	справедливою	вартістю.

У	2014р.	була	проведена	експерта	оцінка	Нежитлового	приміщення.	Експер-
тиза	проведена	оцінювачем	Ермоловою	Н.В.	 (сертифікат	суб'єкта	оціночної	ді-
яльності	№	9789/10	від	16.07.2010	р.	№	9793/10	від	16.07.2010	р	виданими	Фон-
дом	 державного	 майна	 України,	 Сертифікатами	 на	 право	 проведення	 робіт	 з	
експертної	оцінки	майна,	майнових	і	немайнових	прав	бізнесу	№	1782	від	15.07.	
2000	р.,	№	654	від	28.10.1996	р.,	свідоцтво	про	реєстрацію	в	Державному	реєстрі	
оцінювачів	№	3708	від	14.07.2005г,	№	3552	від	07.07.2005	р,	Свідоцтва	№	279	від	
12.06.2012г.,	виданого	Донецьким	науково-дослідним	інститутом	судової	експер-
тизи)

Підприємство	застосовує	модель	справедливої			вартості.
У	составі	основних	засобів	підприємства	є	об’єкти,	які	повність	амортизовані(	

мають	залишкову	вартість	—	нуль	грн.).	
На	нашу	думку,	проводити	оцінку	цих	засобів	не	має	сенсу	(	не	є	доцільним)	

як	с	фінансової	точки	зору,	так	і	з	приводу	використання	трудових	ресурсів.	
У	состав	цих	засобів	входять:	комп’ютерна	техніка,	меблі	 ,	які	за	своєю	за-

гальною	вартістю	не	є	більше	5-10	тисяч	грн.(	сума	в	межах	суттєвості),	але	ви-
користовуються	у	діяльності	підприємства.

Амортизація ( пояснення до таблиці 1 )
Амортизація	основних	засобів	нараховується	за	методом	рівномірного	нара-

хування	зносу	протягом	передбачуваного	строку	їх	корисного	використання	і	відо-
бражається	у	складі	прибутку	або	збитку.	Амортизація	нараховується	з	дати	при-
дбання	об'єкта,	а	для	об'єктів	основних	засобів,	зведених	господарським	способом	
—	з	моменту	завершення	будівництва	об'єкта	та	його	готовності	до	експлуатації.	
По	земельних	ділянках	амортизація	не	нараховується.	Амортизація	не	нарахову-
ється	на	об'єкти,	які	не	введені	в	експлуатацію	(не	використовуються).	Строки	ко-
рисного	використання	різних	об'єктів	основних	засобів	надані	таким	чином:

Назви груп основних засобів Коди 
рахун-

ків

Строки корис-
ного викорис-

тання (рік)
Земельні	ділянки	 101 -
Будівлі	та	споруди

103 20ОЗ	у	орендованих	приміщеннях
ОЗ	не	готові	до	експлуатації
Інвестиційна	нерухомість 103 20
Обладнання	(сейфи) 	104,106 5
Меблі	та	вбудовуванні	елементи	обладнання 106 4
Офісне	устаткування	(комп’ютерна	техніка,	
пов’язані	з	ним	засоби	зчитування	або	друку	
інформації,	пов’язані	з	ними	комп’ютерні	програми	
(крім	програм,	витрати	на	придбання	яких	
визнаються	роялті,	та/або	програм,	які	визнаються	
нематеріальним	активом),	інші	інформаційні	
системи,	комутатори,	модулі,	модеми,	джерела	
безперебійного	живлення	та	засоби	їх	підключення	
до	телекомунікаційних	мереж,	телефони	(у	тому	
числі	сотові))

 106 3

Транспортні	засоби 105 8
Інструменти,	прилади,	інвентар	(кулери,	холодиль-
ники,	обігрівачі,	інше) 106 4

Довгострокові фінансові інвестиції.
Довгострокові	фінансові	активи	згідно	МСФЗ	32,39	обліковуються	за	первіс-

ною	вартістю	(собівартістю).	Ці	активи	не	є	ринковими	і	визначити	їх	справедливу	
вартість	 не	 представляється	 можливості.	 Достроковим	фінансовими	 активами	
компанії	є	внесок	в	уставний	фонд	іншого	підприємства.

Операції в іноземній валюті.
Операції	в	іноземній	валюті	переводяться	в	українську	гривню,	по	валютних	

курсах,	що	діяли	на	дати	здійснення	операцій.	Грошові	активи	та	зобов'язання,	
виражені	 в	 іноземній	 валюті	 станом	 на	 звітну	 дату,	 переводяться	 в	 гривню	 за	
курсом	НБУ,	що	діяв	на	звітну	дату.	Курсові	різниці,	що	виникають	в	результаті	
переведення	в	іноземну	валюту,	відображаються	у	складі	прибутку	чи	збитків.

Фінансові інструменти
Компанія	має	наступні	фінансові	активи:	дебіторська	заборгованість,	а	також	

фінансові	активи,	наявні	для	продажу.
Позики та дебіторська заборгованість( пояснення до таблиці 3)
Дебіторська	заборгованість	та	позики	являють	собою	не	котирувані	на	актив-

ному	ринку	фінансові	активи,	що	передбачають	одержання	фіксованих	або	під-
даються	визначенню	платежів.	Такі	активи	первісно	визнаються	за	справедли-
вою	вартістю,	яка	збільшується	на	суму	затрат,	що	безпосередньо	відносяться	до	
здійснення	 угоди.	Після	первісного	 визнання	позики	 та	дебіторська	 заборгова-
ність	оцінюються	за	амортизованою	вартістю,	яка	розраховується	з	використан-
ням	методу	ефективної	ставки	відсотка,	за	вирахуванням	збитків	від	їх	знецінен-
ня.	На	31.12.2014	р.	не	була	проведена	оцінка	по	амортизаційної	вартості,	тому	
що	вся	дебіторська	заборгованість	поточна	і	найближчим	часом	буде	погашена.	
До	дебіторської	заборгованості	відноситься	дебіторська	заборгованість	за	опе-
раціями	страхування	(основний	вид	діяльності).

Резерв	сумнівних	боргів	нараховується	тільки	на	звітну	дату	 (на	31	грудня)	
для	складання	річного	звіт,	використовуючи	коефіцієнт	сумнівності

Дебіторська	заборгованість	на	31.12.14	—	491	276,4	тис.	грн
Резерв	сумнівних	боргів	—	804,8	тис.грн
Дебіторська	заборгованість	(	рядок	1125	балансу)	—	490	471,6	тис.грн.
Фінансові активи, наявні для продажу
Фінансові	активи,	наявні	для	продажу,	являють	собою	фінансові	активи,	які	

навмисно	були	визначені	в	цій	категорії.	При	первісному	визнанні	такі	активи	оці-
нюються	за	справедливою	вартістю,	яка	збільшується	на	суму	затрат,	що	безпо-
середньо	відносяться	до	здійснення	угоди.

Грошові та прирівняні до них кошти.
Грошові	та	прирівняні	до	них	кошти	включають	готівку,	поточні	та	кореспон-

дентські	рахунки,	короткострокові	депозити	в	банках.
На 31.12.14

всього у тому числі в 
іноземній валюті

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	(сума	рядків	
1166	та	1167)

234	686,5 1823,0

зокрема:на	поточних	рахунках 18	353,6 1578,4
Вклади	в	банках	(депозити),	у	тому	числі	
(назва	банківської	установи):

216	325,4 1578,4

готівка	в	касі 7,5

Акціонерний капітал і дивіденди.
Компанія	емітувала	тільки	прості	акції,	які	відображаються	у	складі	власних	

коштів.
Дивіденди	за	поточний	період	не	нараховувалися	і	не	виплачувалися.

Зменшення	номінальної	вартості	акцій 4280
Інші	зміни	в	капіталі 4290
Придбання	(продаж)	неконтрольованої	
частки	в	дочірньому	підприємстві

4291

 Разом змін в капіталі 4295 168151 168151
 Залишок на кінець року 4300 17000 41 2040895 2057936
Керівник	 /	Кузьминов	О.В.	/

(підпис)
Головний	бухгалтер /	Боярченко	О.М.	/

(підпис)
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Резерви
Резерв	під	майбутні	виплати	співробітникам	формуються	у	вигляді	Резерву	

відпусток.	Станом	на	31.12.14(	рядок	1520	Балансу)	—	439	тис.грн
Резерв	розраховано,	як	середньомісячний	фонд	оплати	праці.
Резерв	сумнівних	боргів	нараховується	тільки	на	звітну	дату	(на	31	грудня)	для	

складання	річного	звіту,	при	цьому	використовується	коефіцієнт	сумнівності.
Страхові резерви.
Згідно	Розпорядження	Державної	комісії	з	регулювання	ринків	фінансових	по-

слуг	України	від	17.12.2004	року	N	3104	«Про	затвердження	Правил	формування,	
обліку	 та	 розміщення	 страхових	 резервів	 за	 видами	 страхування,	 іншими,	 ніж	
страхування	життя»	компанія	нараховує	та	веде	облік	наступних	резервів:	резерв	
незароблених	премій;	резерв	заявлених,	але	не	виплачених	збитків;	резерв	збит-
ків,	які	виникли,	але	не	заявлені.

Резерв	незароблених	премій-метод	«1/365»	—	«pro	rata	temporis»;
Резерв	збитків,	які	виникли,	але	не	заявлені	—	метод	фіксованого	відсотка	(10%);
Розміщення	страхових	резервів	на	31.12.14р.

Величина	сформованих	страхових	резервів	на	кінець	звітного	
періоду,	із	них:

288	122

технічних	резервів 288	122
у	тому	числі	резерви	незароблених	премій 260	972,5
резерв	заявлених,	але	не	виплачених	збитків 0,4
резерв	збитків,	які	виникли,	але	не	заявлені 27	149,1

Частка	перестраховиків	у	страхових	резервах»	(на	кінець	звітного	періоду)
Частка	перестраховиків	у	страхових	резервах	 157	444,5
у	тому	числі	частка	перестраховиків	у	резервах	незароблених	
премій

157	444,5

частка	перестраховиків	у	резервах	заявлених,	але	не	виплачених	
збитків

-

Оподаткування.
Податок	на	прибуток	розрахований	згідно	чинного	Податкового	кодексу	Укра-

їни.	Податок	на	прибуток	відображається	у	складі	збитку	за	поточний	період.
Податкові	різниці	підприємство	не	нараховує.	МСФЗ	12	«Податки	на	прибуток»	

передбачає	нарахування	тільки	тимчасових	податкових	різниць,	з	причини	особли-
вості	оподаткування	страхових	компаній,	виникають	тільки	постійні	податкові	різни-
ці.	На	цій	підставі	відстрочені	податкові	активи	та	зобов'язання	в	балансі	відсутні.

Дохід.
Основний	дохід	підприємства	—	дохід	від	надання	послуг	страхування.
Нараховується	в	момент	настання	відповідальності	страховика.
Страхування	не	є	об'єктом	для	нарахування	податку	на	додану	вартість.
Інші доходи.
Це	доходи	від	операційної	оренди,	банківські	відсотки,	агентська	винагорода	

та	інше.
Операційна оренда.
Операційна	оренда	—	оренда,	при	якій	не	відбувається	істотного	перенесення	

всіх	ризиків	і	вигод,	пов'язаних	з	володінням	активу.	Орендні	платежі	при	операцій-
ній	оренді	відображаються	у	складі	витрат,	доходів	по	періодам	нарахування.

Витрати.
Всі	 витрати	 відображаються	 в	 обліку	 відповідно	 до	 принципу	 нарахування	

(тобто	в	момент	їх	здійснення).
Основні	статті	витрат:
-	Собівартість	—	 страхові	 виплати;	 прямі	 витрати,	 пов'язані	 із	 здійсненням	

страхової	діяльності;
-	 Адміністративні	 витрати	—	 послуги	 оренди,	 утримання	 адміністративного	

апарату,	послуги	зв'язку,	юридичні	послуги,	утримання	основних	засобів	та	інші
-	Витрати	на	збут	—	реклама,	посередницькі	послуги,	резерв	сумнівних	боргів.
-	Інші	витрати	—	благодійність,	безнадійна	заборгованість
Голова	Правління			 	 	 В.В.	Кузьмінов
Головний	бухгалтер		 	 	 О.М.Боярченко

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента 
(для емітентів — акціонерних товариств)*
Конвертація	не	передбачена.

4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, які 
планується розмістити
-	права	 купувати	та	продавати	облігації	на	вторинному	біржовому	та	
позабіржовому	ринках	цінних	паперів;
-	права	на	отримання	номінальної	вартості	облігацій	при	настанні	стро-
ку	їх	погашення;
-	права	на	здійснення	інших	операцій,	що	не	суперечать	чинному	за-
конодавству	та	умовам	розміщення.

5) інформація про об’єкт житлового будівництва, яким передбача-
ється виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, власника 
земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовни-
ка та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій 
розташовано об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання 
зобов’язань за цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної 
ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівни-
цтво об’єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та ін-
ших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тен-
дерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, 
претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або 
змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі 
якщо для будівництва об’єкта емітент залучає підрядника);

рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи 
для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструк-
цій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об’єкта 
житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про 
співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого 
договору)
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення ці-
льових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачаєть-
ся об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівни-
цтва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб 
через розміщення облігацій)
Емітент	розміщює	дисконтні	облігації.

6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата 
визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
Рівень	рейтингової	оцінки	відсутній.

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власни-

ками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адре-
са, де відбуватиметься укладення договорів з першими власника-
ми у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
Дата	початку	укладання	договорів	з	першими	власниками	облігацій	—	
23.03.2015	року.
Дата	 закінчення	 укладання	 договорів	 з	 першими	 власниками	 обліга-
цій		—	30.09.2015	року	включно.

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі публічного/приватного розміщення 
облігацій (у разі приватного розміщення — якщо на запланований 
обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та об-
лігації повністю оплачено)
У	випадку,	якщо	на	запланований	обсяг	облігацій	укладено	договори	з	
першими	власниками	облігацій	та	облігації	повністю	оплачені	власни-
ками	 до	 настання	 дати	 закінчення	 укладання	 договорів	 з	 першими	
власниками	 облігацій,	 Збори	 учасників	 Емітента	 приймають	 рішення	
про	дострокове	закінчення	укладання	договорів	з	першими	власника-
ми	облігацій,	затверджують	результати	укладання	договорів	з	першими	
власниками	облігацій,	затверджують	результати	публічного	розміщен-
ня	облігацій	та	звіт	про	публічне	розміщення	облігацій.

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі публічного/приватного роз-
міщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено 
договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
Збори	 учасників	 Емітента	 приймають	 рішення	 про	 дострокове	 закін-
чення	укладання	договорів	 з	першими	власниками	облігацій,	 затвер-
джують	результати	укладання	договорів	з	першими	власниками	обліга-
цій,	затверджують	результати	публічного	розміщення	облігацій	та	звіт	
про	публічне	розміщення	облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
Не	передбачено.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
Укладання	договорів	купівлі-продажу	облігацій	відбувається	виключно	
на	ПрАТ	 «Українська	фондова	 біржа»,	 згідно	Правил	 та	 Регламенту	
біржі,	яка	знаходиться	за	адресою,	м.	Київ,	пров.	Рильський,	буд.	10	на	
підставі	 Договору	 про	 організацію	 розміщення	 цінних	 паперів	 від	
14.02.2015р.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номі-
нальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з 
премією (вище номінальної вартості))
Запланована	ціна	продажу	дисконтних	облігацій	встановлюється	ниж-
че	номінальної	вартості,	і	становить	600,41	(шістсот	грн.	41	коп.)	грн.	за	
одну	облігацію.	Фактична	ціна	продажу	облігацій	при	розміщенні	визна-
чається	на	біржі	та	керується	при	цьому	попитом	та	ринковими	умова-
ми	під	час	укладання	договорів	з	першими	власниками	облігацій.	Фак-
тична	 ціна	 продажу	 облігацій	 вказується	 в	 біржовому	 контракті,	 і	 не	
може	бути	меншою	за	заплановану	ціну	продажу	облігацій,	не	більшою	
за	номінальну	та	не	може	дорівнювати	номінальній	вартості	облігацій.
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або 
іноземна валюта)
Оплата	облігацій	здійснюється	в	національній	валюті	України.
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на 
який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій 
здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, — окре-
мо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валю-
тах)
№26007001162234	в	КРВ	ПАТ	«КБ	«ХРЕЩАТИК»,	МФО		321024
строк оплати облігацій
Термін	оплати	облігацій	встановлюється	відповідно	до	умов	біржового	
контракту,	але	не	пізніше	30.09.2015	року	включно.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послу-
гами щодо розміщення облігацій цього випуску):
Емітент	не	користується	послугами	андеррайтера.

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійсню-
вати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):
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повне найменування
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «УКРАЇНСЬКА	 ФОНДОВА	
БІРЖА»
код за ЄДРПОУ
14281095
Місцезнаходження
01034,	м.	Київ,	пров.	Рильський,	буд.	10	
номери телефонів та факсів
тел/факс.	(044)	279-41-58
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на 
фондовому ринку
серія	АВ	№581214	від	26	квітня	2011	року

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«НАЦІОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИ-
ТАРІЙ	УКРАЇНИ»
Місцезнаходження
04071,	м.	Київ,	вул. Нижній Вал, буд. 17/8, 
код за ЄДРПОУ	30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цін-
них паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі скла-
дання такого договору)
Договір	 по	 обслуговування	 випуску	 цінних	 паперів	 №ОВ-7646	 від	
17.02.2015р.

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власни-
ків іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний де-
позитарій цінних паперів):
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«НАЦІОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИ-
ТАРІЙ	УКРАЇНИ»
Місцезнаходження
04071,	м.	Київ,	вул. Нижній Вал, буд. 17/8
код за ЄДРПОУ	30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цін-
них паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі скла-
дання такого договору)
Договір	 по	 обслуговування	 випуску	 цінних	 паперів	 №ОВ-7646	 від	
17.02.2015р.

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облі-
гації, у разі визнання емісії облігацій недійсною
У	разі	визнання	емісії	облігацій	недійсною,	Збори	учасників	Емітента	не	
пізніше	5-ти	робочих	днів	з	дати	визнання	емісії	облігацій	недійсною,	
приймають	рішення	про	повернення	грошових	коштів	першим	власни-
кам	облігацій.	Емітент	повертає	грошові	кошти	першим	власникам	об-
лігацій	протягом	3-х	робочих	днів	з	дати	прийняття	рішення	про	повер-
нення	грошових	коштів	першим	власникам	облігацій.

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облі-
гації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного 
розміщення облігацій
Емітент	повертає	грошові	кошти	першим	власникам	облігацій	протягом	
5-ти	робочих	днів	з	кінцевої	дати	затвердження	результатів	укладення	
договорів	з	першими	власниками	у	процесі	публічного	розміщення	об-
лігацій.

9 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесен-
ня таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облі-
гацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)
Емітент	проводить	публічне	розміщення	облігацій	.

10 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із за-
значенням:
Емітент	проводить	публічне	розміщення	облігацій.

11 Умови та дата закінчення обігу облігацій
Облігації	вільно	обертаються	на	ринку	протягом	усього	терміну	їх	обігу.	
Власниками	облігацій	можуть	бути	фізичні	та	юридичні	особи,	резиден-
ти	та	нерезиденти	України,	без	будь-яких	обмежень.	Право	власності	
на	придбані	облігації	виникає	згідно	статті	5	Закону	України	«Про	На-
ціональну	депозитарну	систему	та	особливості	електронного	обігу	цін-
них	 паперів	 в	 Україні»	 з	 моменту	 зарахування	 облігацій	 на	 рахунки	
власників	у	цінних	паперах	при	умові	їх	повної	оплати.
Строк	обігу	облігацій	—	починається	з	дня,	наступного	за	днем	реєстрації	
Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	України	звіту	
про	результати	розміщення	облігацій	та	видачі	Свідоцтва	про	реєстрацію	
випуску	облігацій	та	триває	по	31.03.2022	року	включно.

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
Викуп	емітентом	облігацій	у	власників	облігацій	не	передбачена.

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийнят-
тя рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):
Емітент	здійснює	публічне	розміщення	дисконтних	облігацій.

14 Порядок	погашення	облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата	початку	погашення	—	01.04.2022	року.
Дата	закінчення	погашення	—	31.12.2022	року.

2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рі-
шення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій)
Не	передбачено.

3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням 
валюти, у якій здійснюється погашення (національна або інозем-
на валюта) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення 
дисконтних облігацій)
Емітент	переказує	грошові	кошти	в	національній	валюті	України	на	гро-
шовий	рахунок	відкритий	Центральним	депозитарієм	у	Розрахунково-
му	центрі	для	здійснення	грошових	розрахунків	з	власниками	облігацій.	
Центральним	депозитарієм	подається	до	Розрахункового	центру	роз-
порядження	про	переказ	коштів	з	рахунку	Центрального	депозитарію,	
відкритого	в	Розрахунковому	центрі,	на	рахунки	депозитарних	установ	
відповідно	до	даних	реєстру,	складеного	на	дату	початку	виплати	по-
гашення.	Депозитарні	установі	перераховують	грошові	кошти	власни-
кам	 облігацій	 відповідно	 до	 договорів	 про	 обслуговування	 рахунку	 в	
цінних	паперах,	укладених	з	власниками	облігацій.

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску 
(серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення 
власників облігацій про прийняття емітентом рішення про достро-
кове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення 
ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації ма-
ють бути пред’явлені для дострокового погашення)
Не	передбачено.

5) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх 
власників (порядок повідомлення власників облігацій про при-
йняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (се-
рії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашен-
ня облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для 
дострокового погашення)
Не	передбачено.
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для 
погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
У	разі,	якщо	у	депозитарної	установи	відсутній	розрахунковий	рахунок	
власника	облігацій,	або	рахунок	вказано	не	вірно	депозитарна	устано-
ва	повідомляє	про	надходження	грошових	коштів	власника	облігацій	та	
депонує	отримані	грошові	кошти	на	відокремленому	рахунку	Емітента	
до	отримання	інформації	від	власника	облігацій	про	наявність	у	нього	
розрахункового	рахунку.	Після	отримання	від	власника	облігацій	інфор-
мації	про	наявність	у	нього	розрахункового	рахунку	депозитарна	уста-
нова	 перераховує	 грошові	 кошти	 власникам	 облігацій	 відповідно	 до	
договорів	про	обслуговування	рахунку	в	цінних	паперах,	укладених	з	
власниками	облігацій.

15 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента 
в разі оголошення ним дефолту
В	разі	неспроможності	Емітента	погасити	частину	чи	повну	вартість	об-
лігацій	 власникам	 облігацій	 у	 строк	 погашення,	 встановлений	 даним	
Проспектом	емісії,	Емітент	за	рішенням	свого	вищого	органу	управлін-
ня	протягом	строку	погашення	облігацій	оголошує	дефолт	в	спосіб	пу-
блікації	оголошення	про	свою	неплатоспроможність	в	офіційному	дру-
кованому	виданні	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку,	 в	якому	було	опубліковано	проспект	емісії	 облігацій,	 протягом	
п’яти	робочих	днів	після	прийняття	вищим	органом	управління	відпо-
відного	рішення.
В	разі	оголошення	дефолту	Емітент	вдається	до	процедур,	передбаче-
них	чинним	законодавством,	в	тому	числі	процедур	відновлення	плато-
спроможності,	визначених	Законом	України	«Про	відновлення	плато-
спроможності	боржника	або	визнання	його	банкрутом».
В	разі	неспроможності	Емітента	погасити	частину	чи	повну	вартість	об-
лігацій	 власникам	 облігацій	 у	 строк	 погашення,	 встановлений	 даним	
Проспектом	емісії	Емітент	в	разі	настання	страхового	випадку	зверта-
ється	до	Страховика	для	отримання	страхового	відшкодування.	Стра-
хове	відшкодування	виплачується	СТРАХОВИКОМ	в	протягом	30	робо-
чих	днів	після	прийняття	рішення	про	його	виплату.

16 Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску 
облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі 
прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) 
облігацій)*
ОБСЯГ	ВИПУСКУ	ОБЛІГАЦІЙ,	ЩО	ПРОПОНУЄТЬСЯ	ДО	РОЗМІЩЕН-
НЯ,	ПЕРЕВИЩУЄ	РОЗМІР	ВЛАСНОГО	КАПІТАЛУ	ЕМІТЕНТА

17 Інші	відомості*
18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться На-

ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може 
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за 
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються 
для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, 
які підписали ці документи

Від	емітента: директор Мельник Дмитро Вячеславович
(посада) (підпис) (прізвище,	ім'я,	по	батькові)

М.	П.
Від	аудитора: директор	ПП	«АФ	

«АУДИТ	—	ОПТІМ»	
ТРУШКЕВИЧ ТЕТЯНА 

МИКОЛАЇВНА
(посада) (підпис) (прізвище,	ім'я,	по	батькові)

М.	П.
Від	фондової	біржі,	 Заступника	Голови	

правління	 Бутенко Денис Сергійович

(посада) (підпис) (прізвище,	ім'я,	по	батькові)
М.	П.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬ-
НИХ МАТЕРІАЛІВ» (Код ЄДРПОУ 24595245) 01103,	 Україна,	 м.	 Київ,	
вул.	 	Промислова,	7,	повідомляє	про	проведення	16 квітня 2015 року	о	
10  год. 00 хв.	 річних	 загальних	 зборів	акціонерів	Товариства,	які	 відбу-
дуться	за	адресою:	01103, Україна, м. Київ, вул. Промислова,7, адміні-
стративне приміщення, кабінет голови правління).

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників),	які	прибудуть	для	участі	у	річ-
них	загальних	зборах	акціонерів	ПАТ «ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ»,	 проводиться	 у	 день	 проведення	 та	 за	 адресою	 проведення	
загальних	зборів	з 9.00 год. до 9.45 год. 

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	акціонерів	–	13	березня	2015	року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії.	
2.	Про	обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.
3.	Про	затвердження	порядку	проведення	та	регламенту	загальних	збо-

рів.
4.	Звіт	Виконавчого	органу	про	фінансово-господарську	діяльність	това-

риства	 за	 2014	 рік.	 Звіт	 Наглядової	 Ради	 Товариства	 про	 фінансово-
господарську	діяльність	Товариства	за	2014	рік.	Звіт	Ревізійної	комісії	Това-
риства	про	фінансово-господарську	діяльність	за	2014	рік.	

5.	Прийняття	рішення	 за	наслідками	розгляду	 звіту	Наглядової	Ради,	
Звіту	Виконавчого	органу,	звіту	Ревізійної	комісії.

6.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	за	2014р.
7.	Визначення	 порядку	 розподілу	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 Товари-

ства	за	2014р.
8.	Про	внесення	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства,	шляхом	ви-

кладення	Статуту	в	новій	редакції.	Затвердження	нової	редакції	Статуту	
Товариства.	

9.	Відкликання	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Товариства.
10.	Обрання	Голови	та	членів	Наглядової	Ради.
11.	Відкликання	членів	виконавчого	органу	Товариства.	Утворення	

виконавчого	органу	та	обрання	персонального	складу	виконавчого	ор-
гану.

12.	Відкликання	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
13.	Обрання	Голови	та	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
14.	Затвердження	умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	об-

рання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	з	членами	Ре-
візійної	комісії	(Ревізором)	та	членами	Наглядової	ради	Товариства.

15.	Затвердження	значних	правочинів,	вчинених	Товариством	у	2013	та	
2014	роках.	

16.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	
Товариством	 у	 ході	 поточної	 господарської	 діяльності	 протягом	 одного	
року.

17.	Затвердження	рішень	 загальних	 зборів	 акціонерів	Товариства,	 які	
були	прийняті	12	червня	2013	року	та	08	серпня	2013	року.

Акціонери	до	проведення	 загальних	 зборів	 за	 запитом	мають	можли-
вість	 ознайомитись	 з	 документами	 необхідними	для	 прийняття	 рішень	 з	
питань	порядку	денного	за	місцезнаходженням	Товариства	(01013,	Украї-
на,	м.	Київ,	вул.	Промислова,7)	у	робочі	дні	з	10	год.	00	хв.	до	15	год.	00	хв.	
у	адміністративній	будівлі	(приймальна).	

Відповідальна	особа	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми	–	Помічник	Голови	правління	ПАТ	«Завод	опоряджувальних	матеріалів»	
Усаченко	А.О.,	тел.	/044/	2854432.	

Для	участі	 у	 зборах	необхідно	мати:	акціонерам	–	документ,	який	по-
свідчує	особу,	представникам	акціонерів	–	документ,	який	посвідчує	особу	
та	належним	чином	оформлену	довіреність.	

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «ЗАВОД ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
(тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний
2014 рік

Попередній
2013 рік

Усього	активів 30594,0 27759,2
Основні	засоби 10502,9 9750,2
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 5000,0 5000,0
Запаси 3183,6 282,7
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2511,2 2968,0
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 0,2 2,2
Нерозподілений	прибуток (6491,7) (4391,4)
Власний	капітал (1836,7) 263,6
Статутний	капітал 2667,6 2667,6
Довгострокові	зобов’язання 20611,7 2350,0
Поточні	зобов’язання 11819,0 25145,6
Чистий	прибуток	(збиток) (2100,3) (1491,5)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 5681820 5681820
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 17 17

Правління

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ФІРМА ЕЛІПС»
Повне	найменування	та	місцезнаходження	товариства:	ПРИВАТНЕ	АК-

ЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ФІРМА	 ЕЛІПС»	 (код	 ЄДРПОУ	 19046619),	
67725,	Україна,	Одеська	область,	Білгород-Дністровський	район,	с.	Салга-
ни,	вул.	Шабська,	1	Б

Дата,	час	та	місце	(із	зазначенням	номера	кімнати,	офісу	або	залу,	куди	
мають	 прибути	 акціонери)	 проведення	 загальних	 зборів:	 17 квітня 
2015  року, 15:00 год. Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський 
район, с. Салгани, вул. Шабська, 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1.Час	по-
чатку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загальних	зборах:Час	
початку	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загальних	зборах	-	14:30;Час	за-
кінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загальних	зборах	-	14:50

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	13.04.2015	року

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.	Обрання	голови,	секретаря	загальних	зборів,	голови	та	членів	лічиль-

ної	комісії.
2.	Звіт	виконавчого	органу	Товариства.
3.	Звіт	ревізійної	комісії	(ревізора)	Товариства.
4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	виконавчого	органу,	

звіту	ревізійної	комісії	(ревізора).
5.	 Затвердження	 висновків	 ревізійної	 комісії	 (ревізора)	 за	 підсумками	

перевірки	фінансово-господарської	діяльності	товариства	за	результатами	
фінансового	року.

6.	Затвердження	річного	звіту	товариства.
7.	Розподіл	прибутку	і	збитків	товариства.
8.	Визначення	основних	 напрямів	 діяльності	 акціонерного	 товариства	

на	2015	рік.
Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	можуть	

ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів:

З	документами	(матеріалами)	до	порядку	денного	під	час	підготовки	до	за-
гальних	зборів	можливо	ознайомитись	за	адресою:	67725,	Україна,	Одеська	
область,	Білгород-Дністровський	район,	с.	Салгани,	вул.	Шабська,	1	Б,	2-й	по-
верх,	кабінет	№	1,	(кабінет	Директора);	посадова	особа	товариства,	відпові-
дальна	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами	 –	 Директор	
ПрАТ		«ФІРМА	ЕЛІПС»	-	Андреєнков	Олександр	Євгенійович.	Довідки	за	тел.:	
(04849)	6	08	07;	6	07	94.Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	доку-
мент,	що	посвідчує	особу	(відповідно	до	чинного	законодавства),	а	представ-
никам	акціонерів	–	документ,	що	посвідчує	особу	(відповідно	до	чинного	зако-
нодавства)	та	належним	чином	оформлену	довіреність.
Основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	підприємства	(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 24233 19099
Основні	засоби 10426 9077
Довгострокові	фінансові	інвестиції - 567
Запаси 5439 4353
Сумарна	дебіторська	заборгованість 6153 4432
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1543 345
Нерозподілений	прибуток 18544 14259
Власний	капітал 20841 16551
Статутний	капітал 1300 1300
Довгострокові	зобов'язання - 470
Поточні	зобов'язання 3392 2078
Чистий	прибуток	(збиток) 5090 1301
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 200 200
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 192 180

Директор ПрАТ «ФІРМА ЕЛІПС» Андреєнков Олександр Євгенійович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394



№49, 13 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

69

ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ	
БАНК	 «КАПІТАЛ»	 повідомляє	 про	 проведення	 загальних	 зборів	 акціоне-
рів.

Місцезнаходження	 товариства	 згідно	 до	 Статуту:	 83001,	 м.	 Донецьк,	
вул.	Артема,	буд.	63.

Фактичне	 тимчасове	 місцезнаходження	 товариства:	 04053,	 м.	 Київ,	
вул.		Обсерваторна,	буд.	10.

Дата,	час	та	місце	проведення	загальних	зборів: 17 квітня 2015 року, о 
16:00, офіс ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»	за	адресою: 04053, м. Київ, вул. Об-
серваторна, буд. 10.

Час	початку	 і	 закінчення	реєстрації	 акціонерів	для	участі	 у	 загальних	
зборах:	17	квітня	2015	року	з	15:00	до	15:45.

Для	 реєстрації	 необхідно	мати:	 акціонерам	–	 документ,	що	 посвідчує	
особу;	представникам	акціонерів	–	документ,	що	посвідчує	особу	та	дові-
реність	на	право	участі	у	зборах,	оформлену	згідно	з	чинним	законодав-
ством.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	станом	на	24	годину	13	квітня	2015	року	(станом	на	24	годину	
за	три	робочих	дні	до	дня	проведення	загальних	зборів).

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

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	загальних	збо-
рів,	затвердження	порядку	голосування	на	зборах,	регламенту	зборів.

2.	Затвердження	висновків	аудиторської	фірми	про	результати	перевір-
ки	річної	фінансової	звітності	Банку	за	2014	рік.

3.	Затвердження	висновків	ревізійної	комісії	про	перевірку	фінансово-
господарської	діяльності	Банку	за	результатами	фінансового	2014	року.

4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Спостережної	Ради,	
звіту	Правління,	звіту	Ревізійної	комісії	Банку	про	фінансово-господарську	
діяльність	Банку	у	2014	році.

5.	Затвердження	річного	звіту	Банку	за	2014	рік.	
6.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку,	порядку	(покриття)	збит-

ків.
7.	Затвердження	розміру,	строку	та	порядку	виплати	дивідендів	за	ре-

зультатами	діяльності	Банку	у	2014	році.
8.	Визначення	основних	напрямів	діяльності	Банку	у	2015	році.	
9.	Затвердження	Статуту	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ»	(нова	редакція).	Визна-

чення	особи,	якій	надаються	повноваження	підписати	від	імені	Банку	Ста-
тут	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ»	(нова	редакція)	та	здійснити	всі	заходи	щодо	ре-
єстрації	Статуту	у	відповідності	із	законодавством	з	правом	передоручення	
третім	особам	виконання	цих	дій.

10.	Затвердження	положень	Банку:	«Про	загальні	збори»,	«Про	спосте-
режну	раду»,	«Про	ревізійну	комісію»,	«Про	правління»,	«Кодекс	корпора-
тивного	управління».

11.	Припинення	повноважень	(звільнення)	Голови	та	Членів	Спостереж-
ної	Ради.

12.	Обрання	(призначення)	Голови	та	Членів	Спостережної	Ради.	Вста-
новлення	 розміру	 винагороди	 Голові	 та	Членам	Спостережної	Ради.	 За-
твердження	умов	цивільно-правових	договорів/трудових	договорів	(контр-
актів),	 що	 укладатимуться	 з	 Головою	 та	 Членами	 Спостережної	 Ради.	
Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	(контрактів)	
з	Головою	та	Членами	Спостережної	Ради.	

13.	Припинення	повноважень	(звільнення)	Голови	та	Членів	Ревізійної	
комісії.

14.	Обрання	(призначення)	Голови	та	Членів	Ревізійної	комісії.	Встанов-
лення	розміру	винагороди	Голові	та	Членам	Ревізійної	комісії.	Затверджен-
ня	 умов	 цивільно-правових	 договорів,	 що	 укладатимуться	 з	 Головою	 та	

Членами	Ревізійної	комісії.	Обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підпи-
сання	договорів	з	Головою	та	Членами	Ревізійної	комісії.	

Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	проектами	рішень	з	питань	порядку	
денного,	з	матеріалами/документами,	з	якими	вони	можуть	ознайомитися	
під	час	підготовки	до	загальних	зборів:	Ознайомитись	з	проектами	рішень	
з	питань	порядку	денного,	з	матеріалами/документами	можливо	за	адре-
сою:	 04053,	 м.	 Київ,	 вул.	Обсерваторна,	 буд.	 10,	 ПАТ	 «АКБ	 «КАПІТАЛ»,	
управління	цінних	паперів,	у	період	з	13	березня	2015р.	по	16	квітня	2015р.,	
у	всі	дні,	крім	суботи	та	неділі,	з	9:00	до	17:00;	17	квітня	2015р.	-	з	9:00	до	
15:45.	

Контактна	особа	товариства	з	питань	ознайомлення	акціонерів	з	доку-
ментами	–	начальник	управління	цінних	паперів	Полякова	Тетяна	Микола-
ївна.

Посадова	особа	 товариства,	 відповідальна	 за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	–	голова	правління	Фомичова	Валерія	Владисла-
вівна.

Адреса	 для	 надання	 пропозицій:	 04053,	 м.	 Київ,	 вул.	 Обсерваторна,	
буд.	10,	ПАТ	«АКБ	«КАПІТАЛ».

Телефон	для	довідок:	(044)	272-13-98.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ  «АКБ  «КАПІТАЛ»:

Найменування показника

Період

Звітний, 
тис.грн.

Попере-
дній, 

тис. грн.
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 121320 436870
Торгові	цінні	папери	 233824 155039
Інші	фінансові	активи,	що	обліковуються	за	
справедливою	вартістю	через	прибуток	або	
збиток

53589 -

Кошти	в	інших	банках	за	вирахуванням	резерву 15832 421636
Кредити	та	заборгованість	клієнтів	за	вираху-
ванням	резерву

980329 810196

Цінні	папери	на	продаж	та	до	погашення	за	
вирахуванням	резерву

29625 23498

Дебіторська	заборгованість	щодо	поточного	
податку	на	прибутку

71 67

Основні	засоби	та	нематеріальні	активи 59	689 61452
Інші	активи	за	вирахуванням	резерву 281512 189632
Усього	активів 1775791 2098390
Кошти	банків,	юридичних	та	фізичних	осіб 1462361 1668430
Боргові	цінні	папери,	емітовані	банком - 84038
Субординований	борг 110000 110000
Інші	залучені	кошти - 35021
Інші	зобов’язання,	резерви	за	зобов’язаннями	 9065 7678
Усього	зобов’язань	 1581426 1905167
Статутний	капітал 198843 198843
Емісійні	різниці 1049 1049
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) (12304) (13387)
Резерви	та	інші	фонди	банку 6777 6718
Усього	власного	капіталу 194365 193223
Середньорічна	кількість	простих	та	привілейо-
ваних	акцій	(шт.)

17724100 17724100

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

0,06 0,07

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 323 343

Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	«Пе-
триківський	рибгосп»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	30063871
3.	Місцезнаходження:	51800,	Дніпропетровська	обл.,	Петриківський	ра-

йон,	селище	міського	типу	Петриківка,	вул.	Дніпрова,	будинок	17
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(05634)	2-46-24
5.	Електронна	поштова	адреса:	konovoy@rambler.ru
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

осіб.
II. Текст повідомлення

05	березня	2015	року	загальними	зборами	Приватного	акціонерного	то-
вариства	«Петриківський	рибгосп»	 (далі	–	Товариство)	 (протокол	№8	від	
05.03.2015)	прийнято	рішення	про	припинення	повноважень	директора	То-

вариства	Волкова	Василя	Івановича	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	
не	надано;	володіє	пакетом	акцій	Товариства	в	розмірі	8,8027%)	і	про	об-
рання	на	посаду	директора	Товариства	Бєлікова	Євгена	Сергійовича	(зго-
ди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано;	акціями	Товариства	не	воло-
діє).

Зміна	директора	Товариства	обумовлена	незадовільними	результатами	
роботи	Волкова	В.І.	на	посаді	директора.	Непогашена	судимість	за	корис-
ливі	та	посадові	злочини	у	посадових	осіб	Товариства	відсутня.

Посаду	директора	Товариства	Волкова	В.І.	обіймав	з	04.09.2010.
Бєлікова	Є.С.	призначено	на	посаду	директора	Товариства	на	строк	до	

31.12.2015.	До	призначення	на	посаду	директора	Бєліков	Є.С.	обіймав	по-
саду	головного	рибовода	Товариства.

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

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

Директор ПрАТ «Петриківський рибгосп» Бєліков Є.С.,	12.03.2015	р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП»
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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:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРРОСМЕТАЛ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	21120079
3.	 Місцезнаходження:	 40020, Україна, м. Суми, просп. Кур-

ський,  6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	телефон/факс (0542) 674-145
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@ukrrosmetall.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

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

вих осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

В	 ПРИВАТНОМУ	 АКЦІОНЕРНОМУ	 ТОВАРИСТВІ	 «УКРРОСМЕТАЛ»	
відбулися	зміни	в	складі	посадових	осіб	емітента,	а	саме:

-	в	зв’язку	з	закінченням	строку	на	який	було	обрано	посадову	особу,	
з	10.03.2015	року	припинено	повноваження	директора	ПРИВАТНОГО	АК-
ЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«УКРРОСМЕТАЛ»	–	Мінченко	Андрія	Мико-
лайовича	 (згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадовою	особою	не	
надано).	На	зазначеній	посаді	посадова	особа	перебувала	з	09.12.2014	

року.	Посадова	особа	акціями	емітента	–	не	володiє.	Посадова	особа	не-
погашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має;

-	 згідно	 з	 рішенням	 наглядової	 ради	 емітента	 (протокол	 від	
10.03.2015		року)	з	10.03.2015	року	обрано	(переобрано)	на	посаду	дирек-
тора	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «УКРРОСМЕТАЛ»	 –	
Мінченко	Андрія	Миколайовича	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	по-
садовою	 особою	 не	 надано)	 в	 зв’язку	 з	 необхідністю	 продовження	
повноважень	 посадової	 особи.	 Посадову	 особу	 обрано	 на	 термін	 до	
09.03.2016	року.	Посадова	особа	акціями	емітента	–	не	володiє.	Посадова	
особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Про-
тягом	останніх	п’яти	років	посадова	особа	обіймала	наступні	посади:	служ-
ба	в	ГУ	МВС	України	в	Сумській	області,	директор	ТОВ	«Автотранспортне	
підприємство	«Укрространс»,	голова	комісії	з	припинення	ТОВ	«Автотран-
спортне	підприємство	«Укрространс»,	директор	АТ	«Укрросметал».

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

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

2. Директор  ____________	 А.М. Мінченко
	 (підпис)	 	(ініціали	та	прізвище	керівника)
	 М.П.
	 	 11.03.2015	року
	 	 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРОСМЕТАЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛ-
КА»,	місцезнаходження:	36021,	м.	Полтава,	вул.	Калініна,	13,	повідомляє	
про	проведення	чергових	зборів	акціонерів,	які	відбудуться	21 квітня 2015 
року о 10.00 годині за	адресою:	36008, м. Полтава, вул. Комарова, 2б, 
ІІ—поверх, офіс. № 216.

Реєстрація	 проводиться	 з	 09-30	 до	 09-50	 год.	 21	 квітня	 2015	 року	 за	
місцем	проведення	зборів.

Порядок денний: 
1.Обрання	лічильної	комісії	зборів.
2.Обрання	голови	та	секретаря	зборів,	та	затвердження	процедури	та	

регламенту	зборів.
3.Звіти:	Голови	правління	про	фінансово-господарську	діяльність	това-

риства	за	2014	рік,	наглядової	ради	про	роботу	за	2014	рік,	Ревізійної	комі-
сії	 за	 результатами	фінансово	 –	 господарської	 діяльності	 товариства	 за	
2014	рік,	затвердження	річної	фінансової	звітності,	балансу	та	використан-
ня	прибутку	за	2014	рік.

4.Затвердження	рішень	правління	і	наглядової	ради.
5.Про	надання	повноважень	правлінню	на	вчинення	значних	правочи-

нів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства ( тис. грн.)
Найменування показника Звітний 

період 
2014 року

Звітний 
період 

2013 року

Попередній 
період 2012 

року
Усього	активів 5420,2 6128,1 6298,8

Основні	засоби 1706,4 2201,7 1751,4
Довгострокові	фінансові	інвестиції - - -
Запаси 3376,7 - -
Сумарна	дебіторська	заборгова-
ність

313,3 366,2 267,6

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 23,8 100,9 31,2
Нерозподілений	прибуток 444,0 394,6 313,8
Власний	капітал 2867,6 2818,2 2737,4
Статутний	капітал 938,6 938,6 938,6
Довгострокові	зобов'язання - - -
Поточні	зобов'язання 1466,0 1752,6 2008,1
Чистий	прибуток	(збиток) 49,4 80,6 71,1
Середньорічна	кількість	акцій	(шт) 3754560 3754560 3754560
Кількість	власних	акцій,	викупле-
них	протягом	періоду	(шт)

- - -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

- - -

Чисельність	працівників	на	кінець	
періоду	(осіб)

1 4 5

Ознайомитися	з	документами,	пов'язаними	з	порядком	денним	зборів,	
можливо	за	адресою:	36008,	м.	Полтава,	вул.	Комарова,	2б,	офіс	№	216,	у	
головного	бухгалтера	товариства	в	робочі	дні	щоденно	з	10.00	до	15.00.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	збо-
рах		–	15.04.2015 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗБОРІВ-
ГАЗ»	(далі	–	Товариство),	місцезнаходження	Товариства:	м.Зборів	вул..
Набережна,	2	повідомляє	про	проведення	річних	загальних	зборів	акціо-
нерів,	 які	 відбудуться	 17 квітня 2015 року о 10-00год.	 за	 місцезнахо-
дженням	 Товариства:	 м.Зборів вул.Набережна,2 , актовий зал.	 Реє-
страція	 акціонерів	 (їх	 представників)	 для	 участі	 в	 загальних	 зборах	
розпочнеться	17	квітня	2015	року	об	9-00год.	та	закінчиться	об	9-45	год.	
за	місцем	їх	проведення.	Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах	буде	складається	станом	на	24-00	год.	10	квітня	2015	
року.	Для	 реєстрації	 акціонери	 повинні	 при	 собі	мати	 документ,	що	 по-
свідчує	 особу	 (паспорт),	 а	 представники	 акціонерів	 додатково	 повинні	
мати	 довіреність,	 оформлену	 і	 засвідчену	 відповідно	 до	 вимог	 чинного	
законодавства	 .	 Акціонери	 мають	 право	 ознайомитись	 з	 матеріалами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного	особисто,	
за	письмовою	заявою,	у	робочі	дні	з	8-00	години	до	17-00	години,	за	міс-
цезнаходженням	 Товариства,	 у	 кабінеті	 голови	 правління	 Товариства,	
звертатись	до	відповідальної	посадової	особи	Соловій	Н.В.,	а	у	день	про-
ведення	загальних	зборів	–	у	місці	їх	проведення.	Довідки	за	телефоном:	
(03540)	2-26-45.

Порядок денний:
1.	Обрання	голови	та	членів	лічильної	комісії.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів.	
3.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів	ак-

ціонерів.

4.	 Звіт	 голови	 правління	 ПАТ	 «Зборівгаз»	 по	 підсумках	 фінансово-
господарської	діяльності	товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту.	Основні	напрямки	розвитку	на	2015	рік.	

5.	Звіт	голови	Наглядової	ради	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту.

6.	Звіт	голови	Ревізійної	комісії	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту.	Затвердження	висновків	Ревізійної	комісії	за	2014	
рік.	

7.	 Затвердження	 річного	 звіту	 Товариства.	 Порядок	 покриття	 збитків	
ПАТ«Зборівгаз»	за	2014	рік	та	плановий	розподіл	прибутку	Товариства	на	
2015	рік.

8.	Про	припинення	Товариства	в	результаті	ліквідації.
9.	Про	обрання	Голови	та	членів	ліквідаційної	комісії.	Про	порядок	робо-

ти	ліквідаційної	комісії.
10.	Затвердження	порядку	та	строків	проведення	ліквідації	Товариства.
11.	Про	встановлення	строку	для	подання	претензій	кредиторів.	
12.	Про	порядок	розподілу	майна	Товариства,	що	ліквідується,	між	кре-

диторами	та	акціонерами.
Основні	показники	фінансово	–	господарської	діяльності	Товариства	за	

2014(2013)	 роки	 (тис.	 грн.):	 усього	активів	419	 (391),	 основні	 засоби	132	
(158),	запаси	28	(21),	сумарна	дебіторська	заборгованість	257	(210),	грошо-
ві	 кошти	та	 їх	еквіваленти	2	 (2),	 нерозподілений	прибуток	 (збиток)	 -2036	
(-2008),	 власний	 капітал	 -2030	 (-2002),	 статутний	 капітал	 5	 (5),	 поточні	
зобов'язання	2449	(2393),	чистий	прибуток	(збиток)	-28	(-28),	Середньоріч-
на	кількість	акцій	(шт.)	494563	(494563),	Чисельність	працівників	на	кінець	
періоду	(осіб)	2	(4).
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»!

1.Загальні відомості про Емітента
1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «ТАСТ-
ГАРАНТІЯ»

1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13915014
1.4. Місцезнаходження Вулиця Транспортна, 3, м. Одеса, 

65039, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та 
факс

/0482/ 645577, /048/ 7591275

1.6. Серія і номер Свідоцтва про 
державну реєстрацію

А01 №319112

1.7. Дата державної реєстрації 05.11.1998 року
1.8. Електронна поштова адреса taco@tm.odessa.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується Емітентом для 
розкриття інформації

www.tast.com.ua

1.10. Вид особливої інформації Проведення чергових Загальних 
зборів

2.Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «СТРАХОВА	 КОМПАНІЯ	

«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»	 повідомляє	 Вас	 про	 проведення	 чергових	 Загальних	
зборів,	які	відбудуться 16 квітня 2015 року у	приміщенні	Товариства,	за	
адресою	м. Одеса, вул. Транспортна, 3, каб.№1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Вибори	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
2.	Вибори	Голови	та	членів	Лічильної	комісії.
3.	Затвердження	Регламенту	роботи	Зборів.
4.	Звіт	Генерального	директора	про	фінансово-господарську	діяльність	

Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	результатами	розгляду	звіту.	
Основні	напрямки	діяльності	і	розвитку	Товариства	в	2015	році.

5.	Звіт	Наглядової	Ради	за	підсумками	роботи	Товариства	за	2014	рік.	
Прийняття	рішення	за	результатами	розгляду	звіту.

6.	Звіт	Ревізора	за	результатами	перевірки	фінансово-господарської	ді-
яльності	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	результатами	роз-
гляду	звіту.

7.	 Затвердження	 фінансової	 звітності	 та	 балансу	 Товариства	 за	
2014		рік.

8.	Про	розподіл	прибутку	(збитку)	за	підсумками	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	в	2014	році.

9.	Про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	Товариства.
10.	Про	обрання	членів	Наглядової	Ради	Товариства.
11.	Про	припинення	повноважень	Ревізора	Товариства.
12.	Про	обрання	Ревізора	Товариства.
13.	Про	дострокове	припинення	повноважень	Генерального	директора	

Товариства,	згідно	заяви.
14.	Про	обрання	Генерального	директора	Товариства.
15.	Про	затвердження	умов	цивільно-правового	договору	з	Ревізором	

Товариства,	визначення	розміру	винагороди,	вибори	особи,	уповноваженої	
на	підписання	цивільно-правового	договору	з	Ревізором	Товариства.

16.	Про	погашення	позик,	раніше	наданих	Товариством.
17.	Про	продаж	акцій,	викуплених	Товариством.	Про	прийняття	рішення	

щодо	викуплених	акцій.
18.	Вихід	Товариства	зі	складу	учасників	Товариства	з	обмеженою	від-

повідальністю	«Охоронне	товариство	«Супер-Кентавр».
Початок	реєстрацій	акціонерів	–	о	09.00	 годині.	 Кінець	реєстрації	 –	о	

09.45	годині.	Підсумки	голосів	–	з	09.45	до	10.00	години.	Початок	роботи	
зборів	– о 10.00 годині.	Для	реєстрації	акціонерам	потрібно	мати	при	собі	
документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт,	довідку	ідентифікаційного	коду),	а	
повіреним	особам	–	належним	чином	оформлену	нотаріальну	Довіреність	
та	документ,	що	посвідчує	особу.

Перелік	акціонерів	(Реєстр),	що	мають	право	на	участь	у	Загальних	збо-
рах	складається	станом	на	24:00	годину	09	квітня	2015	року.	

Прийом	пропозицій	можливий	за	поданням	письмової	заяви	від	акціо-
нера:	щодо	питань,	включених	до	порядку	денного	-		не	пізніш	як	за	20	днів	
до	 дати	 проведення	 Зборів;	щодо	 кандидатів	 до	 складу	 органів	 Товари-
ства		-	не	пізніше	ніж	за	7	днів	до	дати	проведення	Зборів.	

Пропозиції	 щодо	 Порядку	 денного	 Загальних	 зборів	 приймаються	 не	
пізніш	як	за	20	днів	до	їх	скликання.	З	документами,	пов’язаними	з	Поряд-
ком	 денним	Зборів,	 кожний	 акціонер	може	 ознайомитися	 за	місцезнахо-
дженням	Товариства	(м.	Одеса,	вул.	Транспортна,3)	починаючи	з	дати	пу-
блікації	оголошення	про	Загальні	збори	в	робочі	дні	з	08.30	години	до	17.00	
годин	 та	 під	 час	 реєстрації	 учасників	Зборів.	Особою	відповідальною	 за	
порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	є	Корпоративний	секре-
тар	Товариства	Поплавська	Олена	Дмитрівна	(каб.	№	3).	Телефон	для	до-
відок:	(0482)	64	55	77,	(048)	759	12	75.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попе-
редній

Усього	активів 26355,3 32236,4
Основні	засоби	 12454,8 12497,9
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 - -
Запаси 63,6 121,8
Сумарна	дебіторська	заборгованість 531,1 713,3
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 35,5 283,3
Нерозподілений	прибуток	 1470,3 717,2
Власний	капітал 22798,5 22104,1
Статутний	капітал 8073,4 8073,4
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 2049,5 6915,6
Чистий	прибуток	(збиток)	 782,5 984,5
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 4953 4953
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	періоду	
(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду	(грн.)

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 7 9

Наглядова Рада

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості 
1.	 Повне	 найменування	 підприємства:	 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» 
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	34295209 
3.	 Місцезнаходження:	 Україна,	 04136,	 м.	 Київ,	 вул.	 Північно-

Сирецька,		1-3.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	:	(044) 596-63-30 
5.	Електронна	поштова	адреса:	titarenko@ufn.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовуєть-

ся	емітентом	для	розкриття	інформації:	www.ufn.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ 

або	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	
нерухомістю	відповідно	до	вимог	 глави	2	розділу	 ІІІ	Положення:	зміна	
складу	посадових	осіб	емітента

2. Текст повідомлення
10.03.2015р	рішенням	Наглядової	Ради	ПрАТ	«Українська	фінансова	

мережа»	(протокол	№3	від	10.03.2015р)
1.	Припинено	повноваження	Головного	бухгалтера,	Члена	Правління	

Кісліциної	Вікторії	Вікторівни	(не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	

даних).	Часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	не	володіє.	Пакетом	ак-
цій	емітента	не	володіє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 немає.Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	 посаді:	 з	
27.06.2014р	.

2.	Призначено	на	посаду	Головного	бухгалтера	та	надано	повно-
важення	 Члена	 Правління	 Титаренко	 Галині	 Дмитрівні	 (не	 надала	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних).	Не	володiє	часткою	в	статут-
ному	 капіталі	 емiтента.	Не	володiє	пакетом	акцій	емітента.	Непога-
шеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.Строк,	 на	
який	призначено	особу:	не	визначено.Інші	посади,	які	обіймала	особа	
протягом	останніх	 п'яти	 років:	 з	 07.06.2006р	 по	 27.06.2014р	 -	 Голо-
вний	бухгалтер	ПрАТ	«Українська	фінансова	мережа»,	з	28.06.2014	-	
Радник	 Голови	 Правління	 з	 економічних	 питань	 ПрАТ	 «Українська	
фінансова	мережа».	

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

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

Голова Правління  _______  Филимонов В.В. 
	 (підпис)		 (ініціали	та	прізвище	
	 	 керівника)	
	 М.П.	 	12.03.2015р.	
	 	 (дата)

ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА» - зміна складу посадових осіб емітента.
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Повідомленні 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Винагрокомплекс»

1.	Дата,	час	та	місце	(із	зазначенням	номера	кімнати,	офісу	або	залу,	
куди	мають	прибути	акціонери)	проведення	загальних	зборів:

13.04.2015 року об 11:10 за	адресою:	м. Дніпропетровськ, вул. Со-
бінова, 1, приміщення конференц-залу Корпорації «Алеф».

2.	Час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загаль-
них	зборах:

за	місцем	проведення	зборів,	з	09:30	до	10:45	за	наявності	документа,	
що	посвідчує	особу	акціонера	чи	його	представника,	та	засвідчує	повно-
важення	відповідного	представника.

3.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах:	07.04.2015	року.

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

1. Обрання робочих органів зборів, голови, секретаря зборів та 
лічильної комісії;

2. Звіт генерального директора товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та 
його затвердження;

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік, затверджен-
ня звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік;

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2014  рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства 
у 2015 році;

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи у 2014 році та затвердження пла-
нових нормативів розподілу прибутку у 2015 році.

5.	Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	мо-
жуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів

Акціонери	товариства	можуть	ознайомитися	із	документами,	необхід-
ними	для	прийняття	рішення	по	порядку	денному,	за	адресою	–	49083,	
м.		Дніпропетровськ,	вул.	Собінова	1,	4-й	поверх,	каб.	№	403,	щоденно	

крім	суботи,	неділі	та	святкових	днів,	з	09:00	до	18:00.	Пропозиції	щодо	
порядку	денного	Зборів,	подаються	у	письмовій	формі	відповідно	до	ви-
мог	чинного	законодавства	України,	за	адресою	ПрАТ	«ВИНАГРОКОМ-
ЛЕКС».

6.	 Основні	 показники	фінансово-господарської	 діяльності	 підприєм-
ства	(тис.	грн)*

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 	66	378,1 	65	542,4
Основні	засоби 	26	052,4 	32	220,9
Довгострокові	фінансові	інвестиції 		0,0 		0,0
Запаси 		169,9 		169,7
Сумарна	дебіторська	заборгованість 	32	625,9 		25	872,1
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 		1,7 		0,0
Нерозподілений	прибуток 	356,9 		30,1
Власний	капітал 		65	592,8 		65	266,0
Статутний	капітал 	65	235,9 		65	235,9
Довгострокові	зобов'язання 		0,0 		0,0
Поточні	зобов'язання 		785,3 		246,4
Чистий	прибуток	(збиток) 		326,8 		28,0
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 		6459 		6459
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

		0,0 		0,0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

		0,0 		0,0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

		4   6

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

Генеральний директор 
ПрАТ «ВИНАГРОКОМПЛЕКС» _____________ О.Г. Кравинський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИНАГРОКОМПЛЕКС»

Повідомленні про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь»
1.	Дата,	час	та	місце	(із	зазначенням	номера	кімнати,	офісу	або	залу,	

куди	мають	прибути	акціонери)	проведення	загальних	зборів:
13.04.2015 року об 11:00	за	адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Со-

бінова, 1, приміщення конференц-залу Корпорації «Алеф».
2.	Час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загаль-

них	зборах:
за	місцем	проведення	зборів,	з	09:30	до	10:45	за	наявності	документа,	

що	посвідчує	особу	акціонера	чи	його	представника,	та	засвідчує	повно-
важення	відповідного	представника.

3.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	зборах:	07.04.2015	року.

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

1. Обрання робочих органів зборів, голови, секретаря зборів та 
лічильної комісії;

2. Звіт генерального директора товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та 
його затвердження;

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік, затверджен-
ня звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік;

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, 
визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році;

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи у 2014 році та затвердження пла-
нових нормативів розподілу прибутку у 2015 році.

7. Про схвалення вчинення Товариством значного правочину – 
продаж належних Товариству акцій ПАТ «Бурлюк».

8. Про схвалення вчинення Товариством значного правочину – 
продаж належних Товариству акцій ПрАТ «Старокримський».

9. Про здійснення відчуження належної Товариству частки у ста-
тутному капіталі ТОВ «Алеф-Виналь-Крим».

10. Про надання повноважень на укладення значних правочинів 
та відчуження корпоративних прав належних Товариству.

5.	Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	мо-
жуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів

Акціонери	товариства	можуть	ознайомитися	із	документами,	необхід-
ними	для	прийняття	рішення	по	порядку	денному,	за	адресою	–	49083,	
м.		Дніпропетровськ,	вул.	Собінова	1,	4-й	поверх,	каб.	№	403,	щоденно	
крім	суботи,	неділі	та	святкових	днів,	з	09:00	до	18:00.	Пропозиції	щодо	
порядку	денного	Зборів,	подаються	у	письмовій	формі	відповідно	до	ви-
мог	чинного	законодавства	України,	за	адресою	ПрАТ	«Алеф-Виналь».

6.	 Основні	 показники	фінансово-господарської	 діяльності	 підприєм-
ства	(тис.	грн)*

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього	активів 55	774,8 	55	490,9
Основні	засоби 22	178,9 	23	111,3
Довгострокові	фінансові	інвестиції 	23	232,7 	23	224,4
Запаси 		403,1 		272,7
Сумарна	дебіторська	заборгованість 		464,6 		316,0
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 		1,7 		0,1
Нерозподілений	прибуток 		-69,6 		1	248,5
Власний	капітал 		41	067,7 	42	385,8
Статутний	капітал 		40	551,2 		40	551,2
Довгострокові	зобов'язання 		3	000,0 		3	000,0
Поточні	зобов'язання 	11	707,1 		10	105,1
Чистий	прибуток	(збиток) 	-1	318,1 		-2	979,9
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 		3176 		3176
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

  0   0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

  0   0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 		4   5

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

Генеральний директор 
ПрАТ «Алеф-Виналь» __________________ В.В. Василенко

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕФ-ВИНАЛЬ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-
СЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»	(місцезнаходження:	01033,	м.	Київ,	
вул.	 Саксаганського,77;	 ідентифікаційний	 код	 14285934),	 далі	 –	
ПрАТ		«УФГ»	або	Товариство,	повідомляє	про	те,	що	15 квітня 2015 року 
відбудуться	річні	Загальні	збори	акціонерів	ПрАТ	«УФГ»	(далі	–	Загальні	
збори).

Місце	проведення	Загальних	зборів:	м. Київ, вул. Саксаганського, 77 
(ПрАТ «УФГ», к. 107).

Реєстрація	учасників	Загальних	зборів	проводиться	15	квітня	2015		року	
з	14-30	до	15-00	за	місцем	проведення	Загальних	зборів.

Перелік	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	 участь	 у	 Загальних	 зборах	
складається	станом	на	24	годину	00	хвилин	09	квітня	2015	року.

Початок	роботи	Загальних	зборів:	15-00.
Закінчення	роботи	Загальних	зборів:	18-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.	Про	робочі	органи	Загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	«УФГ»:	обрання	

Голови	та	секретаря	Загальних	зборів,	обрання	членів	Лічильної	комісії,	
прийняття	рішення	про	припинення	їх	повноважень.

2.	Про	звіт	Правління	Товариства.
3.	Про	звіт	Наглядової	ради	Товариства.
4.	Про	затвердження	висновків	(Звіту)	Ревізора	Товариства.
5.	Про	затвердження	річного	звіту	Товариства,	у	тому	числі	фінансової	

звітності	Товариства	за	2014	рік.
6.	Про	розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	рік.
7.	Про	затвердження	розміру	річних	дивідендів	за	2014	рік.
8.	Про	ліквідацію	філій	Товариства.
9.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів.
10.	Про	схвалення	наперед	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтер-

есованість.
Від	дати	повідомлення	про	проведення	Загальних	зборів	до	дати	про-

ведення	Загальних	зборів	акціонери	ПрАТ	«УФГ»	можуть	ознайомитись	з	
документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денно-
го,	за	місцезнаходженням	ПрАТ	«УФГ»	(м.	Київ,	вул.	Саксаганського,	77,	
ПрАТ	«УФГ»,	к.	107),	у	робочі	дні,	з	09-00	до	18-00	(обідня	перерва	з	13-00	
до	14-00).

У	день	проведення	Загальних	зборів	15	квітня	2015	року	–	акціонери	
ПрАТ	«УФГ»	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	 рішень	 з	 питань	 порядку	 денного	 у	 місці	 проведення	 Загальних	
зборів,	вказаному	у	цьому	повідомленні.

Відповідальною	 особою	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	
ПрАТ	«УФГ»	з	вказаними	документами	є	Яремчук	Лариса	Петрівна.	Кон-
тактний	телефон:	0	(44)	278	64	81.

Основні показники фінансово-господарської
діяльності підприємства за 2014р. (тис. грн.)

Найменування показника період 
звітний попере-

дній 
Усього	активів		 111	833 103	464
Основні	засоби		 1	420 1	157
Довгострокові	фінансові	інвестиції		 - -
Запаси	 118 94
Сумарна	дебіторська	заборгованість		 45	713 45	260
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 64	517 56	875
Нерозподілений	прибуток	 2	387 1	542
Власний	капітал	 81	648 85	163
Статутний	капітал	 72	100 72	100
Довгострокові	зобов'язання	 - -
Поточні	зобов'язання	 30	185 18	301
Чистий	прибуток	(збиток)	 845 (3475)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 1	772	284 2	428	335
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

109	000 1	823	237

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

4	360 72	929

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 250 1	569

Публічне акціонерне товариство «Управління будівництва «Укр-
водбуд»	 (місцезнаходження:	 Херсонська	 обл.,	 м.	 Каховка,	 вул.	 Леніна,	
буд.130)	повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	
які	відбудуться «24» квітня 2015 року об 11:00 за	адресою: Херсонська 
обл., м. Каховка, вул. Леніна, буд.130, зал засідань.	Реєстрація	акціоне-
рів	для	участі	у	загальних	зборах	починається	з	10:00	та	закінчується	10:45	
24.04.2015р.	за	місцем	проведення	зборів.	Дата	складання	переліку	акціо-
нерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	-	20.04.2015р.	

Перелік питань,	що	виносяться	на	голосування,	згідно	з	порядком	ден-
ним:	1.Прийняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів	акці-
онерів.	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	її	складу.	Обрання	голову-

ючого	 та	 секретаря	 загальних	 зборів	 акціонерів.	 2.Розгляд	 звіту	 Правління	
Товариства	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	за	
2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Правління.	3.Роз-
гляд	звіту	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.	4.Розгляд	висновків	Ревізійної	комі-
сії	Товариства	про	результати	перевірки	фінансово-господарської	діяльності	
Товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	та	
висновків	Ревізійної	комісії.	5.Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товари-
ства	за	2014рік.	6.Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	підсумками	роботи	
в	2014році.	7.Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Нагля-
дової	ради.	Обрання	членів	Наглядової	ради,	затвердження	умов	цивільно-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37005989; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, буди-
нок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567890942; 5. Електронна
поштова адреса: inbox@ngpzdnipro.com;  6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.ngpzdnipro.com; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"
(надалi за текстом - Товариство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол
№1 вiд 10.03.2015 р.) Припинено повноваження - звільнено (за власним
бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради
Товариства Подковирiну Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Особа перебува-
ла на посадi (років): чотири  роки. Немає непогашеної судимостi за корис-
ливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано на посаду чле-
на Наглядової Ради Товариства - Риндіна Олександра Олександровича
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акціями То-
вариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала
особа - Голова Правлiння. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Козiєнка Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Голова Правління, Ге-
неральний Директор, член Наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Мосіну Олесю Вадимівну (зміна прізвища з Карпенко Олеся Вади-
мівна)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє ак-
ціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше
обіймала особа - юрист, член Наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду Ревізора товариства Солодовни-
кова Андрія Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви
посад, які раніше обіймала особа - Член наглядової Ради, Ревізор.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Рин-
діна Олександра Олександровича   (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Голова Правлiння

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "НГПЗ " ДНІПРО"

Воробйова Ганна Вiкторiвна 11.03.2015 

В повідомленні 
ПРАТ "РЕМДЕТАЛЬ"

про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
02 квітня 2015 року о 14.00 год. з технічних причин було допущено по-
милку, а саме не зазначено керівний орган, відповідальний за підготов-
ку та скликання загальних зборів - "Виконавчий орган ПрАТ "Ремде-
таль".

Далі без змін.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСТ- ІНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 21674760; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпро-
петровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-52-88; 5. Електронна пош-
това адреса: inbox@ostinvest.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.ostinvest.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Зміна складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.03.2015 р. 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ- ІНВЕСТ"  (надалi за текстом - Това-
риство),  які відбулись 10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.)
Обрано  (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена
Наглядової Ради Товариства - Чайку Ірину Едуардівну  (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обра-
но строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Ди-
ректор, Голова Правлiння, Голова наглядової Ради

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Волю Володимира Андрійовича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - кредитний iнспектор,
економiст, Генеральний директор, член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.) Обрано  (переобрано у
той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товарис-
тва - Матанцеву Марію Дмитрівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини. Назви посад, які раніше обіймала особа - Головний бухгалтер,
член наглядової Ради.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року  (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.), Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства)    на посаду  члена ревізійної комісії  Това-
риства Должкового Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) Не володiє акцiями Товариства. Обрано стро-
ком до 30.04.2016року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голо-
ва Ревізійної комісії.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд
10.03.2015 року (Протокол №1 вiд 10.03.2015 р.), Обрано (переобрано у
той самий орган Товариства)    на посаду  члена ревізійної комісії  Това-
риства Рязанову Надію Павлівну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано) Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Головний бухгалтер,
Голова Правлiння, член ревізійної комісії, заступник Директора.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.03.2015р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства
Чайку Ірину Едуардівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року.
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви
посад, якi ранiше обiймала особа - Директор, Голова Правлiння, Голова
наглядової Ради

Згiдно Рiшення засiдання Ревізійної Комісії (Протокол б/н вiд
10.03.2015 р.) обрано на посаду Голови Ревізійної Комісії Товариства
Должкового Олександра Сергійовича  (згоди на розкриття паспортних
даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до
30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревізор, Голова Реві-
зійної комісії

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ"

Кулієва Світлана Сергіївна
11.03.2015 р



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Шановний акціонере!
ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 

ВИРОБІВ «ІСКРА»	 ,	 що	 знаходиться	 за	 адресою:	 35705	 Рівнен-
ська		обл.	м.Здолбунів	вул.С.Наливайка,1	повідомляє,	що	чергові	загальні	
збори	акціонерів	відбудуться	17 квітня 2015 року о 14 год.00 хв.	в	при-
міщені	 актової	 зали	 	 	 за	 адресою: Рівненська обл. м.Здолбунів, 
вул.С.Наливайка,1.

Реєстрація	акціонерів	відбуватиметься	17	квітня	2015	року	з	13	год	до	
14год	за	переліком	акціонерів	складеним	на	11	квітня	2015	року.

Порядок денний :
1.Про	вибори	голови	та	секретаря	зборів	акціонерів	ПрАТ	завод	«Іс-

кра»
2.Про	обрання	лічильної	комісії	по	підрахунку	голосів	учасників	зборів	

акціонерів	ПрАТ	завод	»Іскра»
3.Про	 затвердження	 регламенту	 проведення	 зборів	 акціонерів	

ПрАТ		завод	«Іскра».
4.Звіт	 Правління	 про	 результати	фінансово-господарської	 діяльності	

товариства	за	2014	рік,прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
5.Звіт	 Ревізійної	 комісії	 Товариства	 про	 результати	 перевірки	

фінансово-господарської	діяльності	за	2014	рік,прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту.

6.Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік,прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту.

7.Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014рік(балансу	та	звіту	
про	фінансові	результати	діяльності	Товариства	за	2014	рік)

8.Розподіл	прибутку	Товариства	за	2014	рік.
9.Затвердження	програми	діяльності	Товариства	на	2015	рік.
10.Припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	товариства.
11.Обрання	членів	Наглядової	ради	товариства.
12.Припинення	повноважень	Ревізійної	комісії.
13.Обрання	членів	Ревізійної	комісії	товариства.
14.Припинення	повноважень	Голови	та	членів	правління	товариства.
15.Обрання	Голови	та	членів	правління	товариства.
Для	участі	в	загальних	зборах	акціонерів	при	собі	необхідно	мати:	до-

кумент,	що	посвідчує	особу	акціонера,	або	його	представника	(паспорт);	
доручення	на	право	участі	в	загальних	зборах	(	для	фізичних	осіб	завірені	
нотаріально).

Ознайомлення	з	документами,	що	пов»язані	з	питаннями	включеними	
до	 порядку	 денного	можна	 за	 адресою	м.Здолбунів	 вул.С.Наливайка.1,	
(2		поверх,бухгалтерія)	в	робочі	дні	з	8:00	до	16:00	год.,а	в	день	проведен-
ня		зборів	з	09:00	до	12:00	год.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ завод «Іскра»

(тис.грн.)

Найменування показника
 Період

 Звітний 
2014рік

Попередній 
2013рік

Усього	активів 8263 7067
Основні	засоби 1053 1149
Довгострокові	фінансові	інвестиції 14 14
запаси 1877 1228
Сумарна	дебіторська	заборгованість 5183 3951
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 7 611
Нерозподілений	прибуток 1231 797
Власний	капітал 4798 3806
Статутний	капітал 91 91
Довгострокові	зобов»язання - -
Поточні	зобов»язання 3465 3261
Чистий	прибуток(збиток) 1231 797
Середньорічна	кількість	акцій(шт) 905900 905900
Кількість	власних	акцій,викуплених	протягом	
періоду(шт)

- -

Загальна	сума	коштів,витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду(осіб) 54 58

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних 

зборів акціонерного товариства
ДО	ВІДОМА	АКЦІОНЕРІВ	ПрАТ	«ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД»
Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Запоріжоблагробуд»	 (ЄДРПОУ 

03088567) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 12.00 годині за місцезнахо-
дженням Товариства: м.Запоріжжя, вул.Перемоги, б.129, 2 поверх, 
кімн.209.

Реєстрація	учасників	загальних	зборів	буде	проводитися	згідно	з	пере-
ліком	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах,	складено-
му	станом	на	24	 годину	20	квітня	2015	року	з	10.30	до	11.30	за	місцем	
проведення	загальних	зборів.

Порядок денний загальних зборів:
1.	Про	обрання	складу	та	членів	лічильної	комісії,	прийняття	рішень	з	

питань	проведення	Зборів.
2.	Розгляд	звіту	Директора	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	за	2014	рік,	прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	звіту	Директора.

3.	Розгляд	звіту	Наглядової	ради	за	2014	рік,	прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.

4.	Розгляд	звіту	та	затвердження	висновків	Ревізора	стосовно	фінансо-
вої	звітності	Товариства	за	2014	рік,	прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	звіту	Ревізора.

5.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2014	рік.
6.	Затвердження	порядку	покриття	збитків	Товариства	за	2014	рік.
При	собі	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	для	представників	також	

документ,	що	підтверджує	відповідні	повноваження,	оформлений	згідно	з	
чинним	законодавством	України.

Ознайомитись	з	документами,	пов’язаними	з	порядком	денним	зборів,	
можна	починаючи	з	дати	направлення	Товариством	даного	повідомлення	
про	проведення	загальних	зборів	до	дати	 їх	проведення	за	місцезнахо-
дженням	 Товариства	 у	 відповідальної	 особи	—	 члена	Наглядової	 ради	
Подоляк	Валентини	Володимирівни	в	кімн.	209	у	робочі	дні	тижня	(понеді-
лок	 -	середа),	 крім	святкових	 і	вихідних	днів	з	9-00	до	15-00,	перерва	з	
12-30	до	13-00	та	під	час	реєстрації	учасників	зборів.

Тел.	для	довідок:	(061)2331530,	(061)2246767.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
2014 2013

Усього	активів 3997 4227
Основні	засоби 1944 2018
Довгострокові	фінансові	інвестиції 750 808
Запаси 4 54
Сумарна	дебіторська	заборгованість 83 121
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 12 7
Нерозподілений	прибуток - -
Власний	капітал 1235 1517
Статутний	капітал 854 854
Довгострокові	зобов’язання 2475 2475
Поточні	зобов’язання 213 225
Чистий	прибуток	(збиток) -3219 -2937
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3414600 3414600
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	періоду	
(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

11 6

Директор ПрАТ «ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД» Троценко Г.В.

правових	 договорів,	 трудових	 договорів	 (контрактів),	 що	 укладатимуться	 з	
ними,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважуєть-
ся	на	підписання	договорів	(контрактів)	з	членами	Наглядової	ради.	8.Прийнят-
тя	 рішення	 про	 припинення	 повноважень	 членів	 Ревізійної	 комісії.	Обрання	
членів	 Ревізійної	 комісії.	 9.Про	 попереднє	 схвалення	 значних	 правочинів.	
10.Про	затвердження	рішень	прийнятих	Правлінням	товариства.	

Основні показники фінансово-господаської діяльності	(тис.	грн.):	//
Найменування	показника/Період//	Звітний	2014р./Попередній	2013р.//	Усьо-
го	активів/3893/4116//	Основні	засоби/1885/2005//	Довгострокові	фінансові	
інвестиції/-/-//	 Запаси/374/348//	 Сумарна	 дебіторська	 заборгова-
ність/193/341//	Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти/1441/1412//	Нерозподілений	
прибуток	(непокритий	збиток)/	3364/3531//	Власний	капітал/3685/3852//	Ста-
тутний	 капітал/321/321//	 Довгострокові	 зобов'язання/-/61//	 Поточні	

зобов'язання/208/203//	 Чистий	 прибуток	 (збиток)/-167/400//	Середньорічна	
кількість	акцій	(шт.)/1284152/1284152//	Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)/-/-//	Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	влас-
них	акцій	/-/-//	Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)/61/82//.

Акціонери	для	прийняття	рішень	з	порядку	денного	можуть	ознайомитися	з	
матеріалами	під	час	підготовки	до	загальних	зборів,	звернувшись	для	цього	до	
члена	наглядової	ради	О.В.	Горбач	-	посадової	особи	товариства,	відповідаль-
ної	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами,	у	робочі	дні,	у	робочий	
час	за	адресою:	Херсонська	обл.,	м.	Каховка,	вул.	Кірова,	2	а,	приймальна,	а	в	
день	проведення	загальних	зборів	-	також	у	місці	їх	проведення.	Для	реєстрації	
акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	довіреним	особам	–	паспорт	та	
довіреність.	Телефон	для	довідок:	0553644105.	Підтверджую	достовірність	ін-
формації,	що	міститься	у	повідомленні	-	Голова	правління	А.П.	Корсун.
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Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» 

(надалі – «Товариство») 
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів 

(надалі – «Збори»)
Дата	та	час	початку	і	закінчення	реєстрації	акціонерів	для	участі	в	Збо-

рах:	24	квітня	2015	року	з	11	години	30	хвилин	до	11	годин	50	хвилин.
Дата	та	час	відкриття	(проведення)	Зборів:	24 квітня 2015 року о 12:00.
Місце	реєстрації	 акціонерів	 та	проведення	Зборів: Житомирська об-

ласть, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармій-
ська, 66 (актовий зал у будівлі контори).

Місцезнаходження	Товариства:	 13524,	Житомирська	 область,	Попіль-
нянський	район,	с.	Миролюбівка,	вул.	Червоноармійська,	66.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Збо-
рах:	перелік	складається	станом	на	24	годину	за	три	робочих	дні	до	дня	
проведення	Зборів	20	квітня	2015	року.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1.	Обрання	лічильної	комісії	Зборів.
2.	Затвердження	порядку	проведення	Зборів.
3.	Звіт	Правління	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгля-

ду	звіту	Правління	за	2014	рік.
4.	Звіт	Ревізійної	комісії	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	за	2014	рік.
5.	Звіт	Наглядової	ради	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту	Наглядової	ради	за	2014	рік.
6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
7.	Визначення	та	затвердження	порядку	розподілу	прибутку	та	збитків	

Товариства	за	2014	рік.
8.	Про	відкликання	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Товариства.
9.	Про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
10.	Про	затвердження	умов	договорів	(контрактів),	що	укладатимуться	

з	членами	Наглядової	ради	Товариства;	про	встановлення	розміру	вина-
городи	членам	Наглядової	ради	Товариства.	Про	обрання	особи,	яка	упо-
вноважується	на	підписання	договорів	 (договорів)	 з	 членами	Наглядової	
ради	Товариства.	

11.	Про	відкликання	голови	та	членів	Ревізійної	комісії	Товариства
12.	Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
13.	Прийняття	рішень	про	вчинення	Товариством	значних	та	інших	пра-

вочинів,	схвалення	значних	та	інших	правочинів	та	рішень	про	попереднє	
схвалення	значних	та	інших	правочинів.

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

Найменування показника
Період

Звітний 
2014  рік

Попередній 
2013 рік

Усього	активів 14	320,0 15	740,0
Основні	засоби	 14	570,0 14	923,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0,0 0,0
Запаси 340,0 348,0
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3	794,0 4	534,0
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 20,0 29,0
Нерозподілений	прибуток -15	941,0 -15	153,0
Власний	капітал 2	148,0 2	148,0
Статутний	капітал 862,0 862,0
Довгострокові	зобов'язання 0,0 0,0
Поточні	зобов'язання 27	251,0 27	883,0
Чистий	прибуток	(збиток) -788,0 -1	137,0
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3	448	032 3	448	032
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

0,00 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0,00 0,0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

4 4

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен	акціонер,	на-
правивши	на	адресу	Товариства	відповідну	письмову	вимогу,	може	озна-
йомитись	 з	 документами,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 питань	
порядку	 денного,	 за	 місцезнаходженням	 Товариства:	 Житомирська	 об-
ласть,	Попільнянський	район,	с.Миролюбівка,	вул.	Червоноармійська,	66	
(бухгалтерія	у	будівлі	контори),	кожного	робочого	дня	з	09.00	до	16.00	годи-
ни,	 за	 виключенням	обідньої	 перерви	 з	 12.00	 до	 13.00	 години,	 а	 в	 день	
проведення	Зборів	-	також	у	місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	поря-
док	ознайомлення	акціонерів	з	документами	-	Головний	бухгалтер	Товари-
ства	Гонгало	Світлана	Петрівна.	Документи	в	електронній	формі	надають-
ся	безоплатно,	а	у	письмовій	формі	–	на	платній	основі	і	відповідно	до	умов	
затверджених	Наглядовою	радою	Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
-	документ,	що	посвідчує	особу	акціонера	чи	його	представника	 (пас-

порт);
-	довіреність	на	право	участі	у	Зборах,	або	інший	документ,	що	підтвер-

джує	повноваження	(для	представників	юридичних	та	фізичних	осіб).
Телефон	для	довідок:	(04137)	5-54-62.

Наглядова Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»

ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
Додаток 7 до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата	
вчинення	дії

Зміни	(призначено,	
звільнено,	обрано	або	

припинено	повноваження)
Посада*

Прізвище,	ім'я,	по	батькові	
або	повне	найменування	

юридичної	особи

Паспортні	дані	фізичної	особи	(серія,	
номер,	дата	видачі,	орган,	який	видав)**	
або	код	за	ЄДРПОУ	юридичної	особи

Розмір	частки	в	
статутному	капіталі	
емітента	(у	відсотках)

1 2 3 4 5 6
10	березня	
2015	року

Подовження	повноважень	
на	новий	строк

Голова	Спосте-
режної	ради

Ханс	Торстен	Георг	Ларссон Письмова	згода	особи	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавалася

н/з

10	березня	
2015	року

Подовження	повноважень	
на	новий	строк

Член	Спостереж-
ної	ради

Пiтер	Карл	Густав	Аксельс-
сон

Письмова	згода	особи	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавалася

н/з

10	березня	
2015	року

Подовження	повноважень	
на	новий	строк

Член	Спостереж-
ної	ради

Май-Брiтт	Крейсiр Письмова	згода	особи	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавалася

н/з

10	березня	
2015	року

Подовження	повноважень	
на	новий	строк

Член	Спостереж-
ної	ради

Нiльс	Магнус	Лiлья Письмова	згода	особи	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавалася

н/з

10	березня	
2015	року

Подовження	повноважень	
на	новий	строк

Член	Спостереж-
ної	ради

Андерс	Ларссон Письмова	згода	особи	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавалася

н/з

10	березня	
2015	року

Подовження	повноважень	
на	новий	строк

Член	Спостереж-
ної	ради

Тiло	Лутц	Цiммерманн Письмова	згода	особи	на	розкриття	
паспортних	даних	не	надавалася

н/з

____________
*	Окремо	вказуються	особи,	які	звільняються	та	призначаються	(обираються	або	припиняють	повноваження)	на	кожну	посаду.
**	Зазначається	у	разі	надання	згоди	фізичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних.
Зміст	інформації:
Відповідно	 до	 статуту	 ПАТ	 «СЕБ	 КОРПОРАТИВНИЙ	 БАНК»	 (далі	 –	

«Банк»)	в	чинній	редакції	члени	Спостережної	ради	Банку	обираються	За-
гальними	зборами	акціонерів	на	трирічний	строк.	Згідно	рішення	Єдиного	
акціонера	 ПАТ	 «СЕБ	 КОРПОРАТИВНИЙ	 БАНК»	 Скандінавіска	 Енскілда	
Банкен	 АБ	 (публ)	№	 9	 від	 10	 березня	 2015	 року	 повноваження	 діючого	
складу	Спостережної	ради	було	подовжено	на	новий	трирічний	строк.	Під-
става	прийнятого	рішення:	 п.	 10.5.5.	Статуту	Банку,	 який	визначає	 строк	
повноважень	членів	Спостережної	ради;	сплив	строку	повноважень	попе-

реднього	складу	Спостережної	ради	10	березня	2015	року	 і	необхідність	
подовження	повноважень	Спостережної	ради.	Обгрунтування	змін	у	персо-
нальному	складі	посадових	осіб:	таких	змін	не	відбувалося.	Непогашеної	
судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	Голова	та	члени	Спостережної	
ради	не	мають.	Голова	та	члени	Спостережної	ради	обіймали	свої	посади	
протягом	останніх	трьох	років	(з	початку	діяльності	Банку	після	його	при-
дбання	групою	СЕБ).

Голова Правління  Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
 М.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА 

БІРЖА»
місцезнаходження	якого:	Україна,	01033,	м.	Київ,	вул.	Саксаганського,	36-В.

Повідомляє	акціонерів	про	скликання	річних	Загальних	зборів	акціоне-
рів	ПАТ	«КИЇВСЬКА	МІЖНАРОДНА	ФОНДОВА	БІРЖА»,	що	відбудуться	
17  квітня 2015 року о 11 годині 00 хвилин	 за	 адресою:	 м. Київ, 
вул.  Саксаганського, 36-В, 5-й поверх (кімната 506).

Реєстрація	акціонерів	буде	здійснюватися	з	10	години	20	хвилин	до	10	годи-
ни	50	хвилин	за	адресою	місця	проведення	Загальних	зборів	акціонерів.

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

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах	акці-
онерів	ПАТ	«КИЇВСЬКА	МІЖНАРОДНА	ФОНДОВА	БІРЖА»,	буде	складено	
станом	на	24	годину	13	квітня	2015	року.	

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1.	Обрання	лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«КМФБ»	

(далі	 –Товариство),	 припинення	 повноважень	 лічильної	 комісії	 Товари-
ства.

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

Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	
Правління	Товариства.

4.	Звіт	Біржової	ради	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	Біржової	ради	Товариства.

5.	Звіт	Ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	
за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізійної	комісії	Товариства.	Затвердження	
висновків	Ревізійної	комісії	Товариства.

6.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
7.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства.
8.	Про	внесення	змін	до	внутрішніх	положень	Товариства.
9.	Про	припинення	повноважень	членів	Біржової	ради	Товариства.
10.	Обрання	членів	Біржової	ради	Товариства.
11.	 Затвердження	 умов	 цивільно-правових	 договорів,	 що	 укладати-

муться	з	членами	Біржової	ради	Товариства,	встановлення	розміру	їх	ви-
нагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	з	
членами	 Біржової	 ради;	 затвердження	 кошторису	 (бюджету)	 Біржової	
ради.

12.	Про	припинення	повноважень	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
13.	Обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
14.	 Затвердження	 умов	 цивільно-правових	 договорів,	 що	 укладати-

муться	з	членами	Ревізійної	комісії,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	
обрання	 особи,	 яка	 уповноважується	 на	 підписання	 цивільно-правових	
договорів	з	членами	Ревізійної	комісії.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВАРИСТВА за 2014 рік
тис.	грн.

Найменування показника Період
2014 2013

Усього	активів 30	054 29	909
Основні	засоби	 30 54
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 29	653 29	346
Запаси 15 17
Сумарна	дебіторська	заборгованість 135 96
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 150 378
Нерозподілений	прибуток - -
Власний	капітал 29	246 28	526
Статутний	капітал 25 000 25 000
Довгострокові	зобов'язання 535 860
Поточні	зобов'язання 273 523
Чистий	прибуток	(збиток) 720 377
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 2 500 000 2 500 000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

10 10

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами	щодо	питань	порядку	
денного	річних	Загальних	зборів	акціонерів	за	місцезнаходженням	Това-
риства:	01033,	м.	Київ,	вул.	Саксаганського,	36-В,	5-й	поверх	(кімната	506),	
у	робочі	дні	(понеділок	–	п’ятниця)	з	10.00	до	17.00	(перерва	з	13.00	до	
13.45),	а	в	день	проведення	Загальних	зборів	акціонерів	–	у	місці	їх	про-
ведення.	

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	Начальник	відділу	торгових	операцій	Камкова	Р.М.

Тел./факс для довідок: (044) 490-57-88
Правління ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАФТОАВТОМАТИКА»

Місцезнаходження:	36034,м.Полтава,	вул.Буровиків,8, Повідомляє	ак-
ціонерів	 про	 скликання	 чергових	 Загальних	 зборів	 акціонерів	ПАТ	 «На-
фтоавтоматика»,	що	відбудуться «24» квітня 2015 року о 12 00 годині	в	
приміщенні	 адмінкорпусу	 ПАТ	 (2-ий	 поверх,	 актовий	 зал)	 за	 адресою:	
36034, м.Полтава, вул. Буровиків,8. 

Реєстрація	учасників	зборів	«24»	квітня	2015р.	з	9.00	до	11.30	год.	за	
адресою	проведення	загальних	зборів.

Для	реєстрації	акціонерам	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	осо-
бу	(паспорт),	представникам	акціонерів	(довіреним	особам)	документ,	що	
посвідчує	особу	(паспорт)	та	довіреність,	оформлену	відповідно	до	чинно-
го	законодавства	України.

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах	акціо-
нерів	ПАТ	«Нафтоавтоматика»,	буде	складено	станом	на	24	годину	за	три	
робочих	дні	до	дня	проведення	загальних	зборів	«20»	квітня	2015	року.	

Порядок денний
1.	Обрання	Лічильної	комісії	чергових	загальних	зборів.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	чергових	загальних	зборів.
3.	 Затвердження	 порядку	 (регламенту)	 проведення	 чергових	 загаль-

них	зборів	товариства.
4.	Звіт	Правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	

товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	
Правління	товариства.

5.	Звіт	Наглядової	ради	товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.

6.	 Звіт	 та	 висновки	 Ревізійної	 комісії	 товариства	 про	 результати	
фінансово-господарської	діяльності	товариства	за	2014	рік.	Прийняття	рі-
шення	за	наслідками	розгляду	звіту	та	висновків	Ревізійної	комісії.

7.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	товариства	за	2014	рік.
8.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	за	під-

сумками	роботи	товариства	за	2014	рік.
9.	Внесення	змін	до	Статуту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний
2014 рік

попере-
дній

2013 рік
Усього	активів 10316 3965
Основні	засоби	(	залишкова	вартість) 4113 1954
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 765 639
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2635 1252
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1595 9
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 1548 -340
Власний	капітал 4435 2543
Статутний	капітал 399 399
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 5881 1422
Чистий	прибуток	(збиток) 1888 67
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1596000 1596000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 50 35

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами	щодо	питань	порядку	
денного	чергових	загальних	зборів	акціонерів	за	місцезнаходженням	то-
вариства:	 36034,м.Полтава,	 вул.	 Буровиків,8,	 в	 робочі	 дні	 (понеділок-
п’ятниця)	робочий	час	з	8.00	до	17.00	(	перерва	з	12.00	до	13.00)	в	кабіне-
ті	№3	(Бухгалтерія),	а	в	день	проведення	Загальних	зборів	акціонерів	–	у	
місці	їх	проведення	(приміщення	адмінкорпусу	(2-й	поверх,	актовий	зал).	

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	Голова	правління	Іванов	О.А.

За	довідками	звертатись	за	телефоном:(0532)66-75-47,	контактна	осо-
ба	Коцюба	Н.І.

До уваги акціонерів!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему 

України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітен-
том депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в 
цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних 
їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в 
іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014р. не враховуються при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час 
реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у чергових загальних 
зборах акціонерів товариства 24 квітня 2015р., ПАТ «Нафтоавтомати-
ка» наголошує на необхідності укладення договорів про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах. Правління ПАТ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» (код ЄДРПОУ 00492345, місцезнаходжен-
ня: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 190) повідомляє,	
що	чергові	 (річні)	 загальні	 збори	акціонерів	ПАТ	«РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИ-
ЄМСТВО	 «СОРТНАСІННЄОВОЧ»	 (надалі	 –	 Товариство) відбудуться	
«20  квітня 2015 року об 12 годині 00 хвилин	за	адресою:	42004, Сум-
ська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 190, (актовий зал). Реєстрація	
акціонерів	 (їх	 представників)	 для	 участі	 у	 загальних	 зборах	 відбудеться	
«20»	квітня	2015	року	з	11-00	години	до	11-50	години	за	місцем	проведення	
зборів. Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	
загальних	 зборах	 акціонерів	 –	 станом	 на	 24-00	 годину	 «14»	 квітня	 2015	
року. Для	 реєстрації	 акціонерам	 необхідно	 пред`явити	 документ,	що	 по-
свідчує	особу,	представникам	акціонерів	додатково	потрібно	надати	дові-
реність	(або	інший	документ,	що	підтверджує	їх	повноваження),	оформле-
ну	у	відповідності	до	вимог	діючого	законодавства	України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання	лічильної	комісії	загальних	зборів	Товариства.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	Товариства.
3.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
4.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку/покриття	збитків	Товари-

ства	за	2014	рік.
5.	Затвердження	звіту	наглядової	ради	Товариства	за	2014	рік.
6.	Затвердження	звіту	виконавчого	органу	Товариства	за	2014	рік.
7.	Затвердження	звіту	ревізійної	комісії	Товариства	за	2014	рік
8.	Припинення	повноважень	членів	ревізійної	комісії	Товариства.
9.	Обрання	членів	ревізійної	комісії	Товариства.
10.	Затвердження	умов	договорів,	що	будуть	укладатися	з	членами	ре-

візійної	комісії	та	обрання	особи,	уповноваженої	на	підписання	зазначених	
договорів	з	членами	ревізійної	комісії.

11.	Припинення	повноважень	членів	наглядової	ради	Товариства.
12.	Обрання	членів	наглядової	ради	Товариства.
13.	Затвердження	умов	договорів	,	що	будуть	укладатися	з	членами	на-

глядової	ради	та	обрання	особи,	уповноваженої	на	підписання	зазначених	
договорів	з	членами	наглядової	ради.

Від	дати	надіслання	повідомлення	про	проведення	загальних	зборів	
акціонерів	до	дати	проведення	загальних	зборів	акціонерів	акціонери,	за	
їх	письмовим	запитом,	можуть	особисто	або	через	представників,	повно-

важення	яких	належних	чином	підтверджені,	ознайомитися	з	документа-
ми,	 необхідними	 для	 прийняття	 рішень	 з	 питань	 порядку	 денного,	 та	 з	
проектом	(проектами)	рішення	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнахо-
дженням	Товариства	у	робочі	дні	з	09-00	години	до	17-00	години	(а	в	день	
проведення	загальних	зборів	акціонерів	без	подання	письмового	запиту	
-	також	у	місці	їх	проведення)	шляхом	ознайомлення	з	відповідними	до-
кументами	та	проектом	(проектами)	рішень,	які	складені	в	паперовій	фор-
мі	в	приймальні	Товариства.	У	письмовому	запиті	акціонера	обов'язково	
зазначаються	прізвище,	 ім'я	та	по-батькові	акціонера,	кількість	(тип)	на-
лежних	йому	акцій	(для	ідентифікації	згідно	даних	зведеного	облікового	
реєстру).	Відповідальна	особа	Товариства	за	порядок	ознайомлення	ак-
ціонерів	 з	 документами	 –	 Роменець	 І.М.,	 телефон	 для	 довідок	 –	 
(05448)	7-86-83

(тис.	грн.)

Найменування показника 
Період 

звітний попере-
дній 

Усього	активів	 642,0	 672,0	
Основні	засоби	 522,0	 529,0
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 - - 
Запаси	 96,0	 108,0
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 10,0 10,0
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 14,0	 25,0	
Нерозподілений	прибуток	 94,0 124,0
Власний	капітал	 640,0	 670,0	
Статутний	капітал	 546,1	 546,1	
Довгострокові	зобов'язання	  - - 
Поточні	зобов'язання	 2,0	 2,2	
Чистий	прибуток	(збиток)	 -30,0	 -26,0	
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 2184552	 2184552	
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

- - 

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

- - 

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

1  2

Наглядова рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕ-
МОНТНИЙ ЗАВОД»

код ЄДРПОУ 32333962
місцезнаходження:	68093	Одеська	область,	місто	Іллічівськ,	село	

Малодолинське	вулиця	Космонавтів,	будинок	59-Б,
повідомляє	про	проведення	річних	Загальних	зборів	акціонерного	

товариства	(Збори)
за	підсумками	фінансово-господарської	діяльності	Товариства	у	2014	р.
Збори	відбудуться	« 15 » квітня 2015 року о 12:00 годині	за	адресою:	

Одеська область, місто Іллічівськ, село Малодолинське,
вулиця Космонавтів, будинок 59-Б, адміністративно-виробнича 
будівля 1-го блоку цехів, 3-ій поверх, приміщення Музею заводу 

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

1.	Обрання	членів	Лічильної	комісії.
2.	Обрання	Голови	та	секретаря	Зборів,	затвердження	порядку	ведення	

(регламенту)	річних	Загальних	зборів	Товариства.
3.	Звіт	Голови	Правління	про	підсумки	фінансово-господарської	діяль-

ності	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.	Визна-
чення	напрямків	роботи	на	2015	рік.

4.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	та	прийняття	рішення	за	наслідка-
ми	розгляду	звіту.

5.	 Звіт	 РевізораТовариства	 та	 прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 роз-
гляду	звіту.

6.	Затвердження	річного	звіту	(фінансової	звітності)	Товариства	за	2014		рік.
7.	Затвердження	розподілу	прибутку	 (збитків)	Товариства	за	2014	рік.	

Розгляд	питання	щодо	виплати	дивідендів.
8.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	

вчинятимуться	Товариством	у	ході	поточної	господарської	діяльності	згідно	
діючого	законодавства	України.
Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «ІСРЗ»

(тис.грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній

Усього	активів 445066 	353722

Основні	засоби 209940 	89003
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 191575 191575
Запаси	 12525 13866
Сумарна	дебіторська	заборгованість 20098 30720
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 3192 	3742
Нерозподілений	прибуток -41005 	-29018
Власний	капітал 416764 330667
Статутний	капітал 457769 	359685
Довгострокові	зобов`язання	 -  -
Поточні	зобов`язання 28302 23055
Чистий	прибуток	(збиток) -11987  -
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 183107600  -
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

-  -

Загальна	сума	коштів	,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

 -  -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

593 	597

Реєстрація	учасників	Зборів	відбудеться	«15»	квітня	2015	р.	з	10:00	го-
дини	до	11:45	години	за	пред’явленням	паспорта	(для	представників	акціо-
нерів	–	також	довіреність,	оформлена	згідно	з	чинним	законодавством,	та	
паспорт).	Реєстрація	для	участі	у	Зборах	здійснюється	згідно	переліку	акці-
онерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загальних	зборах,	станом	на	24:	00	го-
дину	«08»	квітня	2015	року.	

Кожний	акціонер	має	право,	за	бажанням,	ознайомитися	з	матеріала-
ми	 для	 підготовки	 до	 річних	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 за	 адресою:	
Одеська	область,	місто	 Іллічівськ,	 село	Малодолинське,	 вулиця	Космо-
навтів,	будинок	59-Б,	приміщення	Відділу	кадрів	з	понеділка	по	п’ятницю	
з	10:00	до	16:00	години.	Відповідальним	за	порядок	ознайомлення	акціо-
нерів	з	документами	є	Начальник	відділу	кадрів	ПАТ	«ІСРЗ»	-	Змірлі	Оль-
га	Петрівна.

тел.:	0486855336		 Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне	найменування	емітента:	Публічне	акціонерне	товариство	«Богус-
лавський	кар'єр»

Код	за	ЄДРПОУ:	00292497
Місцезнаходження:	09722,	Київська	обл.,	Богуславський	р-н,	с.	Тептіїв-

ка,	вул.	Корсунська,	2-А
Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0	(4561)	5-17-63
Електронна	поштова	адреса:	at14@atrep.com.ua
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-

тентом	для	розкриття	інформації:	http://00292497.infosite.com.ua
Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно	 з	 рішенням	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 ПАТ	 «Богуславський	
кар'єр»	 (Протокол	№1	 від	 10.03.2015р.)	 відбулися	 наступні	 зміни	 складу	
посадових	осіб	емітента:

Звільнено.	Голова	правління	–	Макаренко	Юрій	Миколайович	(згоду	на	
розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	у	
зв’язку	 із	 організаційною	 необхідністю	 та	 на	 підставі	 рішення	 Загальних	
зборів	 акціонерів	 (Протокол	№1	від	 10.03.2015р.).	Часткою	в	 статутному	
капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебував	 на	 посаді	 з	 16.06.2014р.	 по	
10.03.2015р.

Звільнено.	 Член	 правління	 –	 Головний	 бухгалтер	 –	 Ухань	 Людмила	
Олексiївна	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	на-
дано)	з	10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	
рішення	Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Част-
кою	 в	 статутному	 капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебувала	 на	 посаді	 з	
05.01.2012р.	по	10.03.2015р.

Звільнено.	 Член	 правління	 –	 Головний	 інженер	 –	Шапран	Олександр	
Васильович	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	на-
дано)	з	10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	
рішення	Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Част-
кою	 в	 статутному	 капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебував	 на	 посаді	 з	
02.04.2007р.	по	10.03.2015р.

Звільнено.	Член	правління	–	Головний	механік	–	Запорiжський	Григорiй	
Олексiйович	 (згоду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	фізичною	 особою	 не	
надано)	з	10.03.2015р.	у	зв’язку	 із	організаційною	необхідністю	та	на	під-
ставі	рішення	Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	
Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Перебував	на	посаді	з	
02.04.2007р.	по	10.03.2015р.

Звільнено.	Член	правління	–	Заступник	голови	правління	по	комерцій-
ній	роботі	–	Макаренко	Юрій	Миколайович	(згоду	на	розкриття	паспортних	
даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організацій-
ною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	Загальних	зборів	акціонерів	(Про-
токол	№1	від	10.03.2015р.).	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	во-
лодіє.	Перебував	на	посаді	з	16.03.2007р.	по	10.03.2015р.

Призначено.	Голова	правління	–	Макаренко	Юрій	Миколайович	(згоду	на	
розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	у	
зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	Загальних	збо-
рів	акціонерів	 (Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	призначено	
особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Інші	по-
сади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	ПП	«Ястреб»,	на-
чальник	змiни,	Голова	правління	–	ПАТ	«Богуславський	кар'єр».

Призначено.	Член	правління	–	 Головний	бухгалтер	–	Ухань	Людмила	
Олексіївна	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	на-
дано)	з	10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	
рішення	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 (Протокол	 №1	 від	 10.03.2015р.).	
Строк,	на	який	призначено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	
емітента	не	володіє.	Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	
п'яти	років:	ПП	«Олімп»	-	Головний	бухгалтер,	Член	правління	–	ПАТ	«Бо-
гуславський	кар'єр».

Призначено.	Член	правління	–	Головний	інженер	–	Шапран	Олександр	
Васильович	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	на-
дано)	з	10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	
рішення	 Загальних	 зборів	 акціонерів	 (Протокол	 №1	 від	 10.03.2015р.).	
Строк,	на	який	призначено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	
емітента	не	володіє.	Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	
п'яти	років:	ТОВ	ВП	«Гранітний	кар’єр»,	 головний	механік,	Член	правлін-
ня		–	ПАТ	«Богуславський	кар'єр».

Призначено.	Член	правління	–	Механік	–	Передерій	Руслан	Леонідович	
(згоду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 фізичною	 особою	 не	 надано)	 з	
10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	
призначено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	во-
лодіє.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 ця	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	 років:	
ТОВ	«АЛЕАНА»,	ливарник	пластмас.

Призначено.	Член	правління	–	Гірничий	майстер	–	Ткаліч	Віталій	Івано-
вич	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	

10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	
призначено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	во-
лодіє.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 ця	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	 років:	
СТ		«Промінь»,	товарознавець.

Звільнено.	Голова	Наглядової	ради	–	Волощук	Георгій	Олександрович	
(згоду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 фізичною	 особою	 не	 надано)	 з	
10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Володіє	част-
кою	в	статутному	капіталі	емітента	–	62,05%.	Пакет	акцій	емітента,	який	
належить	 цій	 особі:	 3574420	шт.	 Перебував	 на	 посаді	 з	 26.03.2004р.	 по	
10.03.2015р.

Звільнено.	Член	Наглядової	ради	–	Волощук	Олег	Георгійович	(згоду	на	
розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	у	
зв’язку	 із	 організаційною	 необхідністю	 та	 на	 підставі	 рішення	 Загальних	
зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Володіє	часткою	в	ста-
тутному	капіталі	емітента	–	9,44%.	Пакет	акцій	емітента,	який	належить	цій	
особі:	543908	шт.	Перебував	на	посаді	з	26.03.2004р.	по	10.03.2015р.

Звільнено.	Член	Наглядової	ради	–	Волощук	Тетяна	Георгіївна	(згоду	на	
розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	у	
зв’язку	 із	 організаційною	 необхідністю	 та	 на	 підставі	 рішення	 Загальних	
зборів	 акціонерів	 (Протокол	№1	від	 10.03.2015р.).	Часткою	в	 статутному	
капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебувала	 на	 посаді	 з	 11.07.2011р.	 по	
10.03.2015р.

Призначено.	Голова	Наглядової	ради	–	Волощук	Георгій	Олександро-
вич	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	
10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	
призначено	особу	–	3	роки.	Володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітен-
та		–	62,05%.	Пакет	акцій	емітента,	який	належить	цій	особі:	3574420	шт.	
Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Київський	
університет,	професор.

Призначено.	Член	Наглядової	ради	–	Волощук	Олег	Георгійович	(згоду	
на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	
у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	Загальних	
зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	призна-
чено	 особу	 –	 3	 роки.	 Володіє	 часткою	 в	 статутному	 капіталі	 емітента	 –	
9,44		%.	Пакет	акцій	емітента,	який	належить	цій	особі:	543908	шт.	Інші	по-
сади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	фірма	«Дукат»,	
бухгалтер	-	економіст.

Призначено.	Член	Наглядової	ради	–	Волощук	Тетяна	Георгіївна	(згоду	
на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	
у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	Загальних	
зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	призна-
чено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	
Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	ПАТ	«Ні-
жинський	жиркомбінат»	радник	голови	правління	з	експортної	та	імпортної	
діяльності	з	18.04.2012р.

Звільнено.	Голова	Ревізійної	комісії	–	Копиленко	Раїса	Анатоліївна	(зго-
ду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 фізичною	 особою	 не	 надано)	 з	
10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	 зборів	 акціонерів	 (Протокол	№1	 від	 10.03.2015р.).	 Часткою	 в	
статутному	 капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебувала	 на	 посаді	 з	
16.04.2014р.	по	10.03.2015р.

Звільнено.	Член	Ревізійної	комісії	–	Гибало	Тетяна	Миколаївна	(згоду	на	
розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	у	
зв’язку	 із	 організаційною	 необхідністю	 та	 на	 підставі	 рішення	 Загальних	
зборів	 акціонерів	 (Протокол	№1	від	 10.03.2015р.).	Часткою	в	 статутному	
капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебувала	 на	 посаді	 з	 16.04.2014р.	 по	
10.03.2015р.

Звільнено.	 Член	 Ревізійної	 комісії	 –	 Тимофієв	 Анатолій	 Олексійович	
(згоду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 фізичною	 особою	 не	 надано)	 з	
10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	 зборів	 акціонерів	 (Протокол	№1	 від	 10.03.2015р.).	 Часткою	 в	
статутному	 капіталі	 емітента	 не	 володіє.	 Перебувала	 на	 посаді	 з	
16.04.2014р.	по	10.03.2015р.

Призначено.	 Голова	 Ревізійної	 комісії	 –	 Копиленко	 Раїса	 Анатоліївна	
(згоду	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 фізичною	 особою	 не	 надано)	 з	
10.03.2015р.	у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	
Загальних	зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	
призначено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	во-
лодіє.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	 ця	 особа	 протягом	 останніх	 п'яти	 років:	
Бухгалтер	 –	 Мартинівський	 цукровий	 завод,	 Член	 Ревізійної	 комісії	 –	
ПАТ	 	 «Богуславський	 кар'єр»,	 Головний	 бухгалтер	 –	 ПАТ	 «Богуславське	
ХПП»,	Голова	Ревізійної	комісії	–	ПАТ	«Богуславський	кар'єр».

Призначено.	Член	Ревізійної	комісії	–	Гибало	Тетяна	Миколаївна	(згоду	
на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	
у	зв’язку	із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	Загальних	
зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	призна-
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ПУБЛІЧНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО«ХАРКІВСЬКИЙ	 ПЛИТКОВИЙ	
ЗАВОД»	(код	ЄДРПОУ	00293628),	далі	–	Товариство,	місце	знаходження	
якого:	м.	Харків,	проспект	Московський,	297,	повідомляє	про	проведення	
річних	Загальних	зборів	акціонерів,	за	рішенням	Наглядової	Ради	Товари-
ства,	які	відбудуться	23.04.2015 року о 10:00 годині	за	адресою: м. Хар-
ків, проспект Московський, 297, в приміщенні актового залу цеху №1.

Акціонери	(їх	представники)	реєструються	для	участі	у	річних	Загаль-
них	зборах	за	місцем	їх	проведення	в	день	їх	проведення:	початок	реєстра-
ції	–	09:00;	закінчення	реєстрації	–	09:45.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	
Загальних	зборах:	24	година	17.04.2015	р.

Для	реєстрації	 акціонера	 (його	представника)	для	участі	 у	річних	За-
гальних	зборах	необхідно	надати:

-	акціонеру	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);
-	представнику	(довіреній	особі)	–	документ,	що	посвідчує	особу	(пас-

порт)	та	довіреність	на	право	участі	в	річних	Загальних	зборах	та	голосу-
вання,	засвідчену	у	порядку,	передбаченому	законодавством;	для	керівни-
ків	юридичних	осіб	–	паспорт	та	документ	про	призначення	на	посаду.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	та	регламенту	річних	

Загальних	 зборів.	Обрання	 робочих	 органів	 Загальних	 зборів:	 Голови	 та	
Секретаря	Загальних	зборів,	Голови	та	Членів	лічильної	комісії.

2.	Звіт	Правління	про	підсумки	фінансово-господарської	діяльності	То-
вариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.

3.	 Звіт	 Наглядової	 ради	 Товариства	 про	 підсумки	 фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	
наслідками	розгляду	звіту.

4.	Звіт	Ревізійної	комісії	з	фінансової	діяльності	Товариства	в	2014	році	
та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.	Затвердження	висно-
вку	Ревізійної	комісії	з	річного	звіту	і	балансу	Товариства	за	2014	рік.

5.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	за	результатами	діяльності	
Товариства	в	2014	році.	Затвердження	річного	звіту	і	балансу	Товариства	
за	2014	рік.

6.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	(покриття	збитків)	Товари-
ства	за	підсумками	діяльності	Товариства	в	2014	році.	Затвердження	роз-
міру	річних	дивідендів	з	урахуванням	вимог,	передбачених	законом.

7.	 Прийняття	 рішень	 про	 вчинення	 значних	 правочинів	 та	 попереднє	
схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятись	Товариством	протя-
гом	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рішення.	Надання	повноважень	на	
укладення	значних	правочинів	на	підставі	рішення	Наглядової	ради.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2014 р.

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

Найменування показника період
звітній попередній

Усього	активів	 800	817 638322

Основні	засоби	 281	635 276098
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 111 111
Запаси 87	066 64846
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 343	491 262123
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 8	001 6900
Нерозподілений	прибуток	 441	323 362800
Власний	капітал 461	323 382800
Статутний	капітал 20 000 20000
Довгострокові	зобов'язання 173	397 107489
Поточні	зобов'язання 166	097 148033
Чистий	прибуток	(збиток) 80	523 116564
Середньорічна	кількість	акцій,	(шт.) 2 000 000 000 2 000 000 000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

0,0 0,0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

0,0 0,0

Чисельність	працівників	на	кінець	
періоду	(осіб)

1211 1124

Ознайомлення	акціонерів	(їх	представників)	з	матеріалами,	документами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	здійснюєть-
ся	 за	 місцем	 знаходженням	 Товариства:	 м.	 Харків,	 проспект	 Москов-
ський,		297	(адміністративний	корпус,	кімната	юридичного	відділу)	за	пись-
мовою	заявою	на	ім’я	Голови	правління	у	робочі	дні:	понеділок	-	п’ятниця	з	
9:00	до	12:00,	а	також	в	день	проведення	зборів	у	місці	 їх	проведення	з	
09:00	до	09:45	год.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлен-
ня	акціонерів	з	документами	–	Пономарьов	С.М.

Довідки	за	телефоном:	(057)	754-46-45.
Примітка:	реєстрація	для	участі	у	річних	Загальних	зборах	здійснюєть-

ся	на	підставі	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	
зборах,	складеного	в	порядку,	передбаченому	законодавством	про	депози-
тарну	систему	України.	У	разі	невідповідності	даних	документа,	що	посвід-
чує	особу	акціонера,	даним	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	
у	загальних	зборах	Товариства,	акціонеру	необхідно	звернутися	до	депози-
тарної	установи,	у	якій	йому	відкрито	рахунок	у	цінних	паперах	та	зберіга-
ються	належні	йому	акції	Товариства.

Звертаємо	Вашу	увагу,	що	на	виконання	вимог	ЗУ	«Про	депозитарну	
систему	України»,	акціонери	зобов'язані	до	11.10.2014	року	звернутися	до	
депозитарної	установи	-	ПАТ	«ВіЕйБі	Банк»	(або	іншої	депозитарної	уста-
нови)	та	(пере)укласти	з	нею	договір	про	обслуговування	рахунка	в	цінних	
паперах	від	власного	імені	або	здійснити	переказ	прав	на	акції	на	свій	ра-
хунок	в	цінних	паперах,	відкритий	в	іншій	депозитарній	установі.	У	разі	не	
виконання	 акціонерами	 даного	 зобов’язання,	 акції	 акціонера	 з	
12.10.2014		року	не	будуть	враховуватись	при	визначенні	кворуму	та	при	
голосуванні	на	загальних	зборах	акціонерів	Товариства.

Голова правління ПАТ «Харківський плитковий завод» О.О. Єфімов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 

чено	особу	–	3	роки.	Часткою	в	статутному	капіталі	емітента	не	володіє.	Інші	
посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Бухгалтер	–	
Богуславське	СТ,	Головний	бухгалтер	–	СТ	«Українка»,	Член	Ревізійної	ко-
місії	–	ПАТ	«Богуславський	кар'єр».

Призначено.	Член	Ревізійної	комісії	–	Больбот	Раїса	Михайлівна	(згоду	
на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	особою	не	надано)	з	10.03.2015р.	
у	зв’язку	 із	організаційною	необхідністю	та	на	підставі	рішення	Загальних	
зборів	акціонерів	(Протокол	№1	від	10.03.2015р.).	Строк,	на	який	призначе-
но	 особу	 –	 3	 роки.	 Володіє	 часткою	 в	 статутному	 капіталі	 емітента	 –	
1,48066%.	Пакет	акцій	емітента,	який	належить	цій	особі:	85	294	шт.	 Інші	

посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	Член	правлін-
ня		–	Головний	бухгалтер	ПАТ	«Богуславський	кар'єр»,	Економіст	ПАТ	«Бо-
гуславський	кар'єр».

Звільнені	та	призначені	посадові	особи	непогашених	судимостей	за	ко-
рисливі	та	посадові	злочини	не	мають.

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

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

Голова правління Макаренко Юрій Миколайович,	10.03.2015	р.	

Шановний акціонер!
Публічне	акціонерне	товариство	«МАРС»,	код	за	ЄДРПОУ:	14309379,	

місцезнаходження:	01033,	м.	Київ,	вул.	Володимирська,	буд.	101,	повідо-
мляє,	що	річні	Загальні	Збори	акціонерів	відбудуться	16 квітня 2015 року, 
початок о 13 год. 00 хв. за	адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 25, 
актовий зал ПАТ «МАРС» (5-й поверх).

Порядок денний:
1.	Припинення	повноважень	членів	Лічильної	комісії	ПАТ	«МАРС».	Визна-

чення	кількісного	складу	Лічильної	комісії.	Обрання	членів	Лічильної	комісії.
2.	Звіт	Правління	Товариства	за	підсумками	роботи	за	2014	рік	та	осно-

вні	напрями	діяльності	Товариства	на	2015	рік.	Прийняття	рішення	за	на-
слідками	розгляду	звіту	Правління	Товариства	за	2014	рік.

3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	підсумками	роботи	за	2014	рік.	
Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	Товари-
ства	за	2014	рік.

4.	Затвердження	річних	результатів	діяльності	Товариства,	річного	звіту	
Товариства,	балансу,	звіту	про	фінансові	результати	та	інших	форм	річної	

звітності	за	2014	рік.
5.	Розподіл	прибутку	Товариства	за	2014	рік.
6.	Припинення	повноважень	членів	Наглядової	ради	ПАТ	«МАРС».
7.	Визначення	кількісного	складу	Наглядової	ради.	Обрання	членів	На-

глядової	ради.	
8.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	трудових	договорів	

(контрактів),	що	укладатимуться	з	членами	Наглядової	ради,	встановлення	
розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	
договорів	(контрактів)	з	членами	Наглядової	ради.

9.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	
Товариством	протягом	2015	року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування	показника
Період

Звітний	
2014	р.

Попередній	
2013	р.

Усього	активів 96	222 88	952

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГУ-
СЯТИНМАШ» (далі	 –	 Товариство)	 (код	 за	 ЄДРПОУ	 01881178),	
місцезнаходження:	48200	Тернопільська	обл.,	Гусятинський	р-н,	смт	Гу-
сятин	вул.	Б.	Лепкого,	36,	повідомляє	про	проведення	річних	Загальних	
зборів	 акціонерів	 Товариства,	 які	 відбудуться	 24 квітня 2015 року о 
10.00	 за	 адресою:	 48200 Тернопільська обл., Гусятинський р-н, 
смт  Гусятин, вул. Б. Лепкого, 36, в приміщені актового залу ПАТ  «Гу-
сятинмаш».	Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	для	участі	у	зборах	
буде	проводитись	за	місцем	проведення	зборів	24	квітня	2015р.	з	09.00	
до	09.45	год.	Для	реєстрації	на	участь	у	Загальних	зборах	акціонер	по-
винен	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	особу,	а	представникам	ак-
ціонерів	 додатково	 мати	 доручення	 (довіреність)що	 підтверджують	 їх	
повноваження,	оформленні	і	засвідченні	відповідно	до	вимог	чинного	за-
конодавства.	 Дата	 складання	 переліку	 акціонерів	 які	 мають	 право	 на	
участь	у	загальних	зборах:	20	квітня	2015р.	Під	час	підготовки	до	загаль-
них	зборів	акціонери	Товариства	мають	можливість	ознайомитись	з	до-
кументами	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денно-
го.	Ознайомлення	з	матеріалами	відбуватиметься	в	робочі	дні	з	10.00	до	
13.00	за	адресою:	Україна	48200,	Тернопільська	обл.,	Гусятинський	р-н,	
смт.	Гусятин,	вул.	Б.	Лепкого,	36,	каб.	Голови	правління	ПАТ	«Гусятин-
маш»,	 а	 в	 день	 проведення	 загальних	 зборів	 –	 в	місці	 їх	 проведення.	
Відповідальна	 за	 ознайомлення	 з	 матеріалами	 зборів	 особа	 –	 член	
правління	Товариства	Повражек	Парасковія	Миколаївна.	Довідки	за	те-
лефоном	0977765544.	

Порядок денний:
1.	Обрання	 лічильної	 комісії	 для	 підрахунку	 голосів	 осіб,	що	 беруть	

участь	у	загальних	зборах	акціонерів	Товариства.
2.	Обрання	голови	і	секретаря	загальних	зборів.
3.	Прийняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів	

акціонерів.	
4.	Звіт	правління	Товариства	за	2014р.	Прийняти	рішення	за	наслідка-

ми	розгляду	звіту	правління.
5.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014р.	Прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.	
6.	Звіт	та	висновок	Ревізійної	комісії	Товариства	за	підсумками	роботи	

Товариства	за	2014р.	Прийняття	рішення	за	наслідками	річного	звіту	Реві-
зійної	комісії.	Затвердження	висновку	Ревізійної	комісії	за	2014р.

7.	Затвердження	балансу	та	звіту	про	результати	фінансово	господар-
ської	діяльності	ПАТ	«Гусятинмаш»	за	2014р.	

8.	 Визначення	 порядку	 розподілу	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 за	
2014р.

9.	 Про	 припинення	 ПАТ	 «Гусятинмаш»	шляхом	 ліквідації	 та	 затвер-
дження	рішення	про	ліквідацію	ПАТ	«Гусятинмаш».

10.	Про	затвердження	внутрішнього	положення	«Положення	про	лікві-
даційну	комісію	Публічного	Акціонерного	Товариства	«Гусятинмаш».

11.	Про	створення	ліквідаційної	комісії	ПАТ	«Гусятинмаш»	та	обрання	
її	складу.

12.	Затвердження	порядку	проведення	процедури	ліквідації.
13.	Затвердження	порядку	розподілу	між	акціонерами	майна,	що	за-

лишилося	після	задоволення	вимог	кредиторів.
Основні	 показники	фінансово	–	 господарської	діяльності	Товариства	

за	2014	(2013)	роки	(тис.	грн.)	усього	активів	1393	(1436),	основні	засоби	
1322	(1322),	запаси	11	(11),	сумарна	дебіторська	заборгованість	5	(4),	гро-
шові	 кошти	 та	 їх	еквіваленти	55	 (99),	 нерозподілений	прибуток	 (збиток)	
-616	(-576),	власний	капітал	1389	(1429),	статутний	капітал	48	(48),	поточ-
ні	 зобов'язання	 4	 (7),	 чистий	 прибуток	 (збиток)	 -40	 (-77),	 середньорічна	
кількість	акцій	(шт.)	46051	(46051),	чисельність	працівників	на	кінець	пері-
оду	(осіб)	2	(2).

Основні	засоби 49	438 50	449
Довгострокові	фінансові	інвестиції 361 140
Запаси 120 30
Сумарна	дебіторська	заборгованість 37	277 27	189
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 459 7	563
Нерозподілений	прибуток 88	751 82	106
Власний	капітал 91	754 86	557
Статутний	капітал 84 84
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 4	468 2	395
Чистий	прибуток	 5	214 4	851
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 8	427627 8	427627
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	року

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 64 75

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Загаль-
них	зборах	акціонерів	–	09	квітня	2015	року.	Реєстрація	акціонерів	проводить-

ся	16	квітня	2015	року	з	12	год.	00	хв.	до	12	год.	45	хв.	за	місцем	проведення	
Загальних	зборів	акціонерів.	Для	реєстрації	та	участі	у	Загальних	зборах	ак-
ціонери	повинні	мати	при	собі	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	осо-
бу;	для	уповноважених	осіб	–	паспорт	або	інший	документ,	що	посвідчує	осо-
бу,	та	доручення,	оформлене	згідно	з	чинним	законодавством	України.

Пропозиції	щодо	порядку	денного	Загальних	зборів	акціонерів	Товари-
ства,	будуть	прийматися	не	пізніше,	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	За-
гальних	зборів	акціонерів	Товариства	за	адресою:	01033,	Україна,	м.	Київ,	
вул.	Володимирська,	101.

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	проектами	рішень	з	питань	порядку	
денного	Загальних	зборів	акціонерів:

-	до	дати	проведення	Загальних	зборів	акціонерів	–	за	місцезнаходжен-
ням	ПАТ	«МАРС»:	01033,	м.	Київ,	вул.	Володимирська,	101,	корпус	2,	7	по-
верх	у	робочі	дні	з	9.30	до	17.00	години;

-	у	день	проведення	Загальних	зборів	акціонерів:	за	місцем	їх	проведення.
Відповідальна	особа	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-

ми	–	Лещенко	Н.М.
Довідки	за	тел.:	/044/	289-88-08,	факс	/044/	287-51-05.

Наглядова рада ПАТ «МАРС»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПОТІ" 

(місцезнаходження 49044, м. Дніпропетровськ, вул.Гоголя, 15-А) пові-
домляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24
квітня 2015 року о 13.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя,
15-А, кімната 13. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах - 20 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття

рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-госпо-

дарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

4. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізора за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2014 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

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

Реєстрація учасників зборів з 12.00. до 12.50. в день проведення за-
гальних зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники
акціонерів - паспорт і належним чином оформлене доручення. особисто з
документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайоми-
тись у робочі дні за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд.
15-А, кім.13, з 10.00 до 14.00. Для ознайомлення з документами (матері-
алами) акціонеру необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, ви-
писку з рахунку в цінних паперах, а представнику акціонера - документ,
що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника акціонера на право ознайомлення з документами - довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства. Відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа
Товариства - голова правління. В день проведення Зборів з документами
(матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці про-
ведення Зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами
зборів - Голова правління. Телефон для довідок (0562) 713-51-53.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЛОДО-
РОЗСАДНИК "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ" (далі - Товариство)

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 17 квітня 2015 р. о 11.00 год в приміщенні актової зали То-
вариства за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл. Бор-
щівський р-н смт. Скала-Подільська, вул. Купчинського, 13. Реєстра-
ція акціонерів: з 9-00 до 10-45 год в день проведення зборів. Для участі у
загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що пос-
відчує особу, довіреним особам - довіреність, оформлену згідно з чинним
законодавством та документ, що посвідчує цю довірену особу. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом
на 24 годину 10.04.2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акцонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів

акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Това-

риства про фінансово-господарську діяльність за звітний період та пер-
спективи розвитку Товариства на 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови наглядової
ради за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2014 р.
та затвердження висновків за 2014 р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту головного бухгал-
тера і затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання ревізора Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ Плодорозсадник "Скала-Подільський" за 2014 рік (тис. грн.)

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" під час підготовки до за-
гальних зборів Ви маєте можливість в робочі дні ознайомитися, за пись-
мовою заявою, з документами, пов'язаними з їх проведенням за адресою:
смт Скала-Подільська, вул. Купчинського, 13 в приміщенні бухгалтерії.
Відповідальна особа - гол. бухгалтер Трембовецька С.С. 

В день проведення зборів акціонери мають право ознайомитися з до-
кументами у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавс-
твом, за адресою: 48720, Тернопільська обл. Борщівський р-н смт Скала-
Подільська, вул. Купчинського, 13

УВАГА! 
Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему Укра-

їни", цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом де-
позитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі,

З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час
реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів
17 квітня 2015 року, ПрАТ Плодорозсадник "Скала-Подільський" наголо-
шує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговуван-
ня рахунку в цінних паперах. 

Наглядова рада  
ПрАТ Плодорозсадник "Скала-Подільський"

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 500 486,5
Основні засоби 360,5 370
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 63,4 45,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 0,3
Нерозподілений прибуток (419,3) (413,1)
Власний капітал 419 425,2
Статутний капітал 416,3 416,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 81 61,3
Чистий прибуток (збиток) (6,2) (22,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 416260 416260
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8625 7439
Основні засоби 1764 1893
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5427 4779
Сумарна дебіторська заборгованість 1402 637
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 130
Нерозподілений прибуток 6385 4645
Власний капітал 8206 6466
Статутний капітал 446 446
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 419 973
Чистий прибуток (збиток) 1740 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1783856 1783856
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 13 13
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-
ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»	(код	ЄДРПОУ	35524548)	
повідомляє,	що	18 квітня 2015 р. о 10:00 год.	за	місцезнаходженням	То-
вариства	 за	 адресою:	 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літера «И», 
2-й  поверх, зал торгів,	відбудуться	чергові	Загальні	збори	акціонерів.

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	Прийняття	рішення	 за	наслідками	розгляду	 звіту	Ради	директорів	

про	фінансово-господарську	діяльність	Товариства	у	2014	р.
3.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Ревізора	Товари-

ства	за	2014	р.
4.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	Звіту	Біржової	ради	за	

2014	р.
5.	Про	затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014	р.
6.	Розподіл	прибутку	і	покриття	збитків	Товариства	за	2014	р.
Реєстрація	 учасників	 зборів	 буде	 здійснюватись	 18	 квітня	 2015	 р.	 з	

09:00	до	09:45	за	місцем	проведення	Зборів.	Дата	складання	переліку	ак-
ціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Зборах:	24:00	год.	14	квітня	2015	р.	
Для	участі	у	Зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	пред-
ставникам	акціонерів	–	паспорт	та	документ,	що	посвідчує	повноваження	
представника,	оформлений	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства.

З	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	
денного,	 акціонери	 можуть	 ознайомитись	 у	 Товаристві	 за	 адресою:	
вул.		Боженка,	86,	літера	«И»,	м.	Київ	у	робочі	дні	з	11:00	до	17:00;	особа,	
відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	головний	спе-
ціаліст	О.С.	Баштовий;	тел.	для	довідок:	0(44)200-09-70.

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

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 50022 51014
Основні	засоби	 137 168
Довгострокові	фінансові	інвестиції 46789 47436
Запаси 3 27
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3049 3302
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 42 79
Нерозподілений	прибуток 7 41
Власний	капітал 50007 50041
Статутний	капітал 50000 50000
Довгострокові	зобов'язання 0 0
Поточні	зобов'язання 15 973
Чистий	прибуток	(збиток)	 -34 1
Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 1000000 1000000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду
(осіб)

8 8

Генеральний директор  Марчук М.М.

До	уваги	акціонерів	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» 

(Код	ЄДРПОУ	00429157)
Повідомляємо,	 що	 чергові	 загальні	 збори	 акціонерів	 відбудуться	

23.04.2015 року о 9.00 годині	за	місцезнаходженням	товариства:	Миколаїв-
ська область, Доманівський район, село Мостове, Будинок культури.

Порядок денний:
1.	Обрання	голови	та	секретаря	зборів.
2.	Обрання	лічильної	комісії.
3.	Затвердження	звіту	Правління	про	роботу	товариства	за	2014	рік.
4.	Затвердження	звіту	Наглядної	ради	про	роботу	за	2014	рік.
5.	 Затвердження	 звіту	 Ревізійної	 комісії,	 річного	 звіту	 та	 балансу	 за	

2014	рік.
6.	Затвердження	розподілу	прибутку	за	2014	рік.
7.	Про	отримання	кредиту	та	надання	майна	в	заставу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності СПрАТ 

«УКРАЇНА» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний Попере-
дній 

Усього	активів  31512 	25270
Основні	засоби 	6467 	9356
Довгострокові	фінансові	інвестиції
Запаси 	2950 	2792
Сумарна	дебіторська	заборгованість 	4558 	2432
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 	97 	83
Нерозподілений	прибуток 	19700	 	18577
Власний	капітал 	27565 	23995
Статутний	капітал  2533  2533
Довгострокові	зобов’язання	 	282 	680
Поточні	зобов’язання	 	2932 	752
Чистий	прибуток	(	збиток	) 	1296 	2634
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 	2532776 	2532776
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)
Численність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 	77 	86

Реєстрація	акціонерів	(	їх	представників	)	для	участі	в	загальних	збо-
рах	буде	проводиться	за	місцем	проведення	зборів	з	8.00	до	8.50	год.	Для	
участі	в	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	
представникам	акціонерів	–	паспорт	та	довіреність,	оформлену	з	вимога-
ми	чинного	законодавства.

Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах,	буде	
складено	станом	на	24	годину	17.04.2015	року.

Акціонери	можуть	ознайомиться	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	місцезнаходженням	товари-
ства	 у	 вівторок	 та	 четвер	щотижня	 з	 9.00	до	12.00,	 у	 кімнаті	 планового	
відділу,	відповідальний	за	ознайомлення	–	Пасютинська	Н.Л.

Якщо	 до	 порядку	 денного	 будуть	 внесені	 зміни	 або	 доповнення,	 то	
вони	будуть	надруковані	в	 газеті	«Відомості	НКЦПФР»	не	менше	ніж	за	
10		днів	до	дати	проведення	зборів.

Тел.	для	довідок:	(05152)	9-42-91.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ» повідомляє,	що	 чергові	 річні	 За-
гальні	 збори	акціонерів	відбудуться 24 квітня 2015 року о 12 годині за	
місцезнаходженням	товариства:	м. Київ, вулиця Полтавська, 10.

Перелік	акціонерів	складено	на	підставі	зведеного	облікового	реєстру	
акціонерів	ПрАТ	«СК	«КД	Життя»	станом	на	24	годину	21	квітня	2014	року.

Реєстрація	акціонерів	почнеться	о	10	годині	 і	закінчиться	за	15	хв.	до	
початку	зборів.	Для	реєстрації	акціонеру	необхідно	мати	паспорт,	а	пред-
ставнику	акціонера	–	паспорт	та	доручення.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами,	пов’язаними	з	поряд-
ком	денним,	за	адресою:	м.	Київ,	вулиця	Полтавська,	10.

Особою,	відповідальною	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	 з	доку-
ментами,	 є	 Поліщук	 Олександр	 Володимирович.	 Телефон	 для	 довідок:	
(044)	237	77	48.

Порядок денний:
1.	Обрання	Лічильної	комісії	Загальних	зборів	акціонерів.
2.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів,	об-

рання	Голови	та	Секретаря	Загальних	зборів	акціонерів.
3.	Затвердження	звіту	Голови	правління	про	результати	діяльності	това-

риства	за	2014	рік.
4.	Затвердження	річного	звіту	за	2014	рік.
5.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку/покриття	збитків	товари-

ства	за	результатами	діяльності	у	2014	році.
6.	 Прийняття	 рішень	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Наглядової	 ради,	

Правління,	Ревізора.

7.	Затвердження	висновку	зовнішнього	аудитора.
8.	 Прийняття	 рішення	 про	 припинення	 повноважень	 членів	 лічильної	

комісії.
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника Період
звіт-

ний (2014)
попере-

дній (2013)
Усього	активів	 136733 110314
Основні	засоби	 5729 598
Фінансові	інвестиції	 86414 73773
Запаси	 189 191
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 2654 3064
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 40914 32396
Нерозподілений	прибуток	 -2795 -8510
Власний	капітал	 52068 46353
Статутний	капітал	 36015 36015
Довгострокові	зобов'язання	 82806 61872
Поточні	зобов'язання	 1859 2089
Чистий	прибуток	(збиток)	 5715 1544
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 36015 36015
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

19 18
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ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»,	
ЄДРПОУ	00476820,	повідомляє,	що	чергові	загальні	збори	акціонерів	
(далі	«збори»),	відбудуться	23 квітня 2015 року о 15.00 в	за	місцезна-
ходженням	товариства: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Жа-
винка вул. Дачна, б.7, адмінбудівля, каб.1.	 Реєстрація	 акціонерів	
для	участі	у	зборах	відбудеться	23.04.15р.	за	місцем	проведення	збо-
рів	 з	 14.30	до	14.55.	Дата	 складання	переліку	 акціонерів,	 які	мають	
право	на	участь	у	зборах	-	17.04.2015.

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

1.	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	регламенту	зборів.
2.	Обрання	голови	та	секретаря	зборів	акціонерів	ПрАТ	«Чернігів-

рибгосп».
3.	Звіт	правління	про	результати	діяльності	ПрАТ	«Чернігіврибгосп»	

за	2014	р.
4.	 Визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 ПрАТ	 «Чернігівриб-

госп»	на	2015	р.
5.	Звіт	наглядової	ради	за	2014	р.
6.	Затвердження	річного	звіту	за	2014	р.
7.	Звіт	ревізора	за	2014	р.
8.	Розподіл	прибутку	за	2014	р.
9.	Припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради.
10.	Обрання	Голови	та	членів	наглядової	ради.
11.	Затвердження	умов	контрактів,	що	укладатимуться	з	 головою	

та	членами	Наглядової	ради,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	
підписання	їх.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товари-

ства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника На 01.01.14 На 

31.12.14
Усього	активів 26403 22123
Основні	засоби	та	нематеріальні	активи 6673 6189
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -

Запаси 6743 1460
Сумарна	дебіторська	заборгованість 12860 14153
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 127 321
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

265 124

Власний	капітал 2410 2460
Статутний	капітал 889 889
Довгострокові	зобов’язання	 8802 5731
Поточні	зобов’язання	 15191 13932
Чистий	прибуток	(збиток) 192 50
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3554296 3554296
Кількість	власний	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

58 52

Під	час	підготовки	до	зборів	акціонери	Товариства	можуть	ознайо-
митися	з	матеріалами	у	робочі	дні	з	понеділка	по	п’ятницю	з	13.00	до	
16.00	та	в	день	проведення	зборів	за	місцезнаходженням	Товариства,	
каб.1.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акці-
онерів	з	документами,	є	голова	правління	Кравченко	О.М.	Пропозиції	
до	порядку	денного	 зборів	подаються	в	письмовій	формі	 в	порядку,	
передбаченому	 ст.38	 ЗУ«Про	 акціонерні	 товариства».	 Для	 участі	 у	
зборах	 акціонерам	 необхідно	 мати	 документ,	що	 посвідчує	 особу,	 а	
представникам	додатково	–	довіреність	на	право	участі	та	голосуван-
ня	на	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	законодавства.	Контак-
тна	особа:	Майборода	 Ірина	Володимирівна	 тел.	 (0462)662244.	Під-
тверджую	 достовірність	 цієї	 інформації	 -	 Голова	 правління	
Кравченко		О.М.

Помилково	надруковане	оголошення	в	офіційному	виданні	НКЦПФР	
№45(2049)	06.03.2015	на	стор.	25	вважати	недійсним.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВРИБГОСП»

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «РІВНЕРИБГОСП»	 (місцезнахо-
дження:	35032,	Рівненська	область	Рівненський	район	с.	Понебель)	
повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів

Збори	 відбудуться	 22 квітня 2015 року в	 приміщенні	 Контори	
ПрАТ		«РІВНЕРИБГОСП»	(зала	засідань),	що	знаходиться	в с. Поне-
бель Рівненського району Рівненської області.

Реєстрація	учасників	зборів	здійснюватиметься	з	9:25	год.	до	9:55	
год.	Початок	зборів	–	о	10:00	год.

Для	реєстрації	в	якості	учасника	зборів	акціонер	повинен	пред’явити	
паспорт	громадянина	України.	Представник	акціонера,	крім	паспорта	
громадянина	України,	повинен	представити	довіреність	на	право	учас-
ті	 та	 голосування	на	зборах	акціонерів,	посвідчену	у	встановленому	
законом	порядку.

Дата	складення	переліку	(реєстру)	акціонерів,	які	мають	право	на	
участь	у	загальних	зборах	–	16	квітня	2015	р.

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

1.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 наглядової	
ради,	звіту	голови	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

2.	Затвердження	річного	звіту	товариства.
3.	Визначення	напрямків	використання	прибутку	товариства.
4.	 Переобрання	 членів	 наглядової	 ради,	 затвердження	 умов	

цивільно-правових	 договорів,	 трудових	 договорів	 (контрактів),	 що	
укладатимуться	з	ними,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	
особи,	 яка	 уповноважується	 на	 підписання	 договорів	 (контрактів)	 з	
членами	наглядової	ради.

5.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів.
ПрАТ	«РІВНЕРИБГОСП»	доводить	до	відома	акціонерів	 інформа-

цію	про	основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	«РІВ-
НЕРИБГОСП»	за	2014	звітний	рік	(тис.	грн.):

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 2944,4 2697,4

Основні	засоби 1141,8 817,4
Довгострокові	фінансові	інвестиції - 350,0
Запаси 1292,7 386,4
Сумарна	дебіторська	заборгованість 340,6 845,7
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 36,2 60,6
Нерозподілений	прибуток 244,8 160,4
Власний	капітал 1235,8 1151,4
Статутний	капітал 663,3 663,3
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 1708,6 1546,0
Чистий	прибуток	(збиток) 84,3 15,2
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 2653360 2653360
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

36 39

Інформація	 за	 звітний	 період	 є	 попередньою	 і	 буде	 уточнена	 до	
дати	проведення	зборів.

З	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прийняття	рішень	
з	питань	порядку	денного,	акціонери	можуть	ознайомитись	за	адре-
сою:	35032,	с.	Понебель	Рівненського	району	Рівненської	області,	ад-
міністративний	корпус	ПрАТ	«РІВНЕРИБГОСП»	(приймальня).	Поса-
дова	особа,	відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами	
-	голова	правління	ПрАТ	«РІВНЕРИБГОСП»	П.В.	Поліщук,	тел.	для	до-
відок:	(03622)	5-80-42.	Порядок	надання	матеріалів	(документів)	для	
ознайомлення:	документи	надаються	особисто	акціонерам	в	паперо-
вому	або	електронному	вигляді	протягом	двох	робочих	днів	з	моменту	
звернення	акціонера	до	особи,	відповідальної	за	ознайомлення	акціо-
нерів	з	матеріалами	до	зборів.

Голова правління ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП»  П.В. Поліщук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕРИБГОСП»
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Приватне	 акціонерне	 товариство	 «РМС	 «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»	
(місцезнаходження:	35320,	Рівненська	область,	Рівненський	район,	с.	
Волошки)	повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акці-
онерів

Збори	відбудуться 23 квітня 2015 року	в	актовому	залі	адміністра-
тивного	 корпусу	ПрАТ	«РІВНЕРИБГОСП»,	що	 знаходиться	 в	с. Поне-
бель Рівненського району Рівненської області.

Реєстрація	 учасників	 зборів	 здійснюватиметься	 з	 9:25	 год.	 до	
9:55		год.	Початок	зборів	–	о	10:00	год.

Для	реєстрації	в	якості	учасника	зборів	акціонер	повинен	пред’явити	
паспорт	 громадянина	 України.	 Представник	 акціонера,	 крім	 паспорта	
громадянина	України,	повинен	представити	довіреність	на	право	участі	
та	голосування	на	зборах	акціонерів,	посвідчену	у	встановленому	зако-
ном	порядку.

Дата	 складення	 переліку	 (реєстру)	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	
участь	у	загальних	зборах	–17	квітня	2015	р.

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

1.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради,	
звіту	голови	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

2.	Затвердження	річного	звіту	товариства.
3.	Визначення	напрямків	використання	прибутку	товариства.
4.	Переобрання	членів	наглядової	ради,	затвердження	умов	цивільно-

правових	договорів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	укладатимуть-
ся	з	ними,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	упо-
вноважується	на	підписання	договорів	(контрактів)	з	членами	наглядової	
ради.

5.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів.
ПрАТ	«РМС	«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»	доводить	 до	 відома	 акціонерів	

інформацію	про	основні	показники	фінансово-господарської	діяльності	
ПрАТ		«РМС	«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»	за	2014	звітний	рік	(тис.	грн.):

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 486,1 427,6

Основні	засоби 28,9 41,4
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 426,1 366,3
Сумарна	дебіторська	заборгованість 29,6 11,9
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1,5 7,1
Нерозподілений	прибуток 88,9 47,1
Власний	капітал	 449,4 407,6
Статутний	капітал	 96,6 96,6
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 37,3 20,0
Чистий	прибуток	(збиток) 41,8 14,3
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 386324 386324
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

4 4

Інформація	за	звітний	період	є	попередньою	і	буде	уточнена	до	дати	
проведення	зборів.

З	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	акціонери	можуть	ознайомитись	за	адресою:	
35332,	 с.	 Понебель	 Рівненського	 району	 Рівненської	 області,	 адміні-
стративний	 корпус	 ПрАТ	 «РІВНЕРИБГОСП»	 (приймальня).	 Посадова	
особа,	відповідальна	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами	-	голо-
ва	 правління	ПрАТ	«РМС	«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»	А.Д.	Швая,	 тел.	 для	
довідок:	(03622)	5-80-42.	

Порядок	надання	матеріалів	 (документів)	для	ознайомлення:	доку-
менти	надаються	особисто	акціонерам	в	паперовому	або	електронному	
вигляді	протягом	двох	робочих	днів	з	моменту	звернення	акціонера	до	
особи,	 відповідальної	 за	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 матеріалами	 до	
зборів.

Голова правління ПрАТ «РМС «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА» А.Д. Швая

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РМС «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА»

Публічне	акціонерне	товариство	«Могилянський	завод	будівельних	ма-
теріалів»

(місцезнаходження:	35400,	смт.	Гоща,	Гощанського	району	Рівненської	
області,	 вул.	Наливайка,	 102а)	 повідомляє	 про	 проведення	 чергових	 за-
гальних	зборів	акціонерів

Збори	відбудуться	21 квітня 2015 року	в	приміщенні	Контори	ПАТ	«Мо-
гилянський	завод	будівельних	матеріалів»,	що	знаходиться	в	смт. Гоща, 
Гощанського району Рівненської області, по вул. Наливайка, 102а.

Реєстрація	учасників	зборів	здійснюватиметься	з	9:25	год.	до	9:45	год.	
Початок	зборів	–	об	10:00	год.

Для	 реєстрації	 в	 якості	 учасника	 зборів	 акціонер	 повинен	 пред’явити	
паспорт	громадянина	України.	Представник	акціонера,	крім	паспорта	гро-
мадянина	України,	повинен	представити	довіреність	на	право	участі	та	го-
лосування	на	зборах	акціонерів,	посвідчену	у	встановленому	законом	по-
рядку.

Дата	складення	переліку	(реєстру)	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	
у	загальних	зборах	–	15	квітня	2015	р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.	 Прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 наглядової	 ради,	

звіту	директора,	звіту	ревізійної	комісії.
2.	Затвердження	річного	звіту	товариства.
3.	Визначення	напрямків	використання	прибутку	(покриття	збитків)	то-

вариства.
4.	Переобрання	членів	наглядової	ради,	затвердження	умов	цивільно-

правових	договорів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	
ними,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповнова-
жується	на	підписання	договорів	(контрактів)	з	членами	наглядової	ради.

5.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів.
ПАТ	«Могилянський	завод	будівельних	матеріалів»	доводить	до	відома	

акціонерів	інформацію	про	основні	показники	фінансово-господарської	ді-
яльності	ПАТ	«Могилянський	завод	будівельних	матеріалів»	за	2014	звіт-
ний	рік	(тис.	грн.):

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 3792 14180

Основні	засоби 220 198
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 167 141
Сумарна	дебіторська	заборгованість 575 439
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 1866 12437
Нерозподілений	прибуток 2759 699
Власний	капітал	 3775 1716
Статутний	капітал	 1016 1016
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 17 12464
Чистий	прибуток	(збиток) 2059 204
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 4065000 4065000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

3 4

Інформація	за	звітний	період	є	попередньою	 і	буде	уточнена	до	дати	
проведення	зборів.

З	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	пи-
тань	порядку	денного,	акціонери	можуть	ознайомитись	за	адресою:	33022,	
м.	Рівне,	вул.	Костромська,	25,	кімната	№	215а.	Посадова	особа,	відпові-
дальна	 за	 порядок	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами	 -	 директор	
ПАТ	 	«Могилянський	завод	будівельних	матеріалів»	О.А.	Гладкевич,	тел.	
для	довідок:	(0362)	69-34-50,	69-34-38.	Порядок	надання	матеріалів	(доку-
ментів)	для	ознайомлення:	документи	надаються	особисто	акціонерам	в	
паперовому	або	електронному	вигляді	протягом	двох	робочих	днів	з	мо-
менту	звернення	акціонера	до	відповідальної	за	порядок	ознайомлення	з	
матеріалами	до	зборів	акціонерів	особи.

Директор ПАТ «Могилянський завод будівельних матеріалів» 
О.А.  Гладкевич

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
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Приватне	 акціонерне	 товариство	 «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»	
(місцезнаходження:	35700,	м.	Здолбунів	Рівненської	області,	вул.	Мар-
тинівка,	14а)	повідомляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	ак-
ціонерів

Збори	 відбудуться	 24 квітня 2015 року	 в	 приміщенні	 Контори	
ПрАТ		«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»	(зала	засідань),	що	знаходить-
ся	в	м. Здолбунів Рівненської області, вул. Мартинівка, 14а.

Реєстрація	 учасників	 зборів	 здійснюватиметься	 з	 9:35	 год.	 до	
9:55		год.	Початок	зборів	–	о	10:00	год.

Для	реєстрації	в	якості	учасника	зборів	акціонер	повинен	пред’явити	
паспорт	 громадянина	 України.	 Представник	 акціонера,	 крім	 паспорта	
громадянина	України,	повинен	представити	довіреність	на	право	участі	
та	голосування	на	зборах	акціонерів,	посвідчену	у	встановленому	зако-
ном	порядку.

Дата	 складення	 переліку	 (реєстру)	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	
участь	у	загальних	зборах	–	20	квітня	2015	р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради,	
звіту	директора,	звіту	ревізійної	комісії.

2.	Затвердження	річного	звіту	товариства.
3.	 Визначення	 напрямків	 використання	 прибутку	 (покриття	 збитків)	

товариства.
4.	Переобрання	членів	наглядової	ради,	затвердження	умов	цивільно-

правових	договорів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	укладатимуть-
ся	з	ними,	встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	упо-
вноважується	на	підписання	договорів	(контрактів)	з	членами	наглядової	
ради.

5.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів.
ПрАТ	«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»	доводить	до	відома	акціоне-

рів	інформацію	про	основні	показники	фінансово-господарської	діяльнос-
ті	ПрАТ	«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»	за	2014	звітний	рік	(тис.	грн.):

Найменування показника Період
Звітний Попередній

Усього	активів 1125,2 1132,0

Основні	засоби 1107,0 1107,5
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 2,0 1,8
Сумарна	дебіторська	заборгованість 16,1 133,6
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 0,1 1,3
Нерозподілений	прибуток (1026,0) (990,0)
Власний	капітал	 753,8 789,8
Статутний	капітал	 432,7 432,7
Довгострокові	зобов'язання - -
Поточні	зобов'язання 356,2 342,2
Чистий	прибуток	(збиток) (36,0) (69,8)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1730948 1730948
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

- -

Інформація	за	звітний	період	є	попередньою	і	буде	уточнена	до	дати	
проведення	зборів.

З	документами	(матеріалами),	необхідними	для	прийняття	рішень	з	
питань	порядку	денного,	акціонери	можуть	ознайомитись	за	адресою:	
33022,	м.	Рівне,	вул.	Костромська,	25,	 кімната	215а.	Посадова	особа,	
відповідальна	 за	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 документами:	 директор	
ПрАТ	«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОССПРИББУД»	Петрук	В.Б.,	тел.	для	довідок:	
(0362)	69-34-50.	Порядок	надання	матеріалів	(документів)	для	ознайом-
лення:	 документи	 надаються	 особисто	 акціонерам	 в	 паперовому	 або	
електронному	вигляді	протягом	двох	робочих	днів	з	моменту	звернення	
акціонера	до	особи,	відповідальної	за	ознайомлення	акціонерів	з	мате-
ріалами	до	зборів.

Директор ПрАТ «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»  В.Б. Петрук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

Шановний акціонер!
Наглядова	рада	ПАТ	«Запорізька	кондитерська	фабрика»	повідо-

мляє	про	проведення	Загальних	зборів	акціонерів	Товариства,	які	від-
будуться	 28 квітня 2015 року о 14-00 годині за	 адресою: 69063, 
м.  Запоріжжя, вул. Артема, 7, приміщення адміністративного кор-
пусу Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.	Обрання	лічильної	комісії	та	секретаря	річних	Загальних	зборів	

акціонерів	Товариства.
2.	Розгляд	звіту	Виконавчої	дирекції	Товариства	за	2014	рік	та	при-

йняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
3.	Розгляд	 звіту	Ревізійної	 комісії	 Товариства	 за	 2014	 рік	 та	 при-

йняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
4.	Прийняття	рішення	про	затвердження	річної	звітності	та	балансу	

Товариства	за	2014	рік
5.	Розгляд	 звіту	Наглядової	 ради	Товариства	 за	 2014	 рік	 та	 при-

йняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.
6.	Про	визначення	порядку	розподілу	чистого	прибутку	 (покриття	

збитків)	Товариства	за	підсумками	роботи	у	2014	році.	Прийняття	рі-
шення	 про	 виплату	 дивідендів	 та	 затвердження	 розміру	 дивідендів	
Товариства.

7.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	вчинятимуться	То-
вариством	у	ході	поточної	господарської	діяльності	згідно	діючого	за-
конодавства	України.

8.	Про	внесення	змін	і	доповнень	до	Статуту	Товариства,	шляхом	
викладення	його	у	новій	редакції.

Реєстрація	 акціонерів	 відбуватиметься	 28.04.2015	 з	 12-30	 до	 13-
30		год.	за	місцем	проведення	зборів,	відповідно	до	переліку	акціонерів,	
складеного	станом	на	24	годину	22	квітня	2015	року.	Для	реєстрації	не-
обхідно	мати	при	собі	паспорт,	а	представникам	акціонерів	–	документи,	
які	надають	їм	право	участі	у	загальних	зборах	акціонерів,	відповідно	до	
чинного	законодавства.

З	 матеріалами	 по	 питанням	 порядку	 денного	 акціонери	 можуть	

ознайомитися	 за	місцезнаходженням	ПАТ	«ЗКФ»	 з	 понеділка	по	 се-
реду	 з	 10-00	 до	 13-00	 години.	 Документи	 надаються	 учаснику	 для	
ознайомлення	на	підставі	його	письмового	запиту	наданого	не	пізніше	
ніж	за	три	робочих	дні	до	дати	ознайомлення.	Довідки	за	телефоном:	
(061)	213-77-62.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності 

ПАТ  «Запорізька кондитерська фабрика» (тис. грн.)

Найменування показника Звітній 
період

Попере-
дній 

період
Усього	активів 52836 36985
Основні	засоби 23350 16928
Довгострокові	фінансові	інвестиції - 727
Запаси 10639 5777
Сумарна	дебіторська	заборгованість 14662 11881
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 3365 676
Нерозподілений	прибуток -17410 -18097
Власний	капітал 12931 7937
Статутний	капітал 17416 17416
Довгострокові	зобов'язання 14138 14211
Поточні	зобов'язання 25767 14837
Чистий	прибуток	(збиток) -78 -18097
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 3483215 3483215
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

246 231

Голова наглядової ради Товариства 

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА»



№49, 13 березня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

85

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «ЄВРОШПОН-СМИГА»	 (код	
ЄДРПОУ	 30981499),	 місцезнаходження:	 35680,	 Рівненська	 обл.,	 Ду-
бенський	р-н.,	смт.	Смига,	вул.	Заводська,	1,	повідомляє	про	скликан-
ня	 річних	 (чергових)	 загальних	 зборів	 акціонерів,	 які	 відбудуться	
17.04.2015 року о 14 год.	за	адресою: 35680, Рівненська обл., Ду-
бенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення 
ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», кабінет директора.

Дата	складення	переліку	(реєстру)	акціонерів,	які	мають	право	на	
участь	у	загальних	зборах	–	10.04.2015	р.

Порядок денний:
1.	Обрання	Голови	та	Секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	регламенту	зборів.
3.	Звіт	Директора	про	підсумки	фінансово-господарської	діяльності	

Товариства	за	2014	рік.
4.	 Звіт	 Ревізора	 Товариства.	 Затвердження	 річного	 звіту	 Товари-

ства.
5.	Порядок	розподілу	прибутку	Товариства.
6.	 Розгляд	 та	 затвердження	 правочинів,	 укладених	 Товариством	

протягом	2014	року.
Учасники	зборів	повинні	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	осо-

бу	(паспорт),	та	при	необхідності	доручення	на	представництво.	По-
чаток	реєстрації	17	квітня	2015	р.	о	13	год.,	закінчення	о	13.45	год.	за	
місцем	проведення	зборів.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	під	час	підготовки	до	за-
гальних	зборів	у	робочі	дні	(крім	п´ятниці,	суботи	та	неділі)	з	9.00	год.	
до	 17.00	 год.	 за	 місцезнаходженням	 товариства:	 35680,	 Рівненська	
обл.,	Дубенський	р-н.,	смт.	Смига,	вул.	Заводська,	1,	адмінприміщення	
ПрАТ	«ЄВРОШПОН-СМИГА»,	кабінет	директора,	та	в	день	проведен-
ня	загальних	зборів	акціонерів.

Посадова	 особа	 товариства,	 відповідальна	 за	 порядок	 ознайом-
лення	акціонерів	з	документами	–	директор	Ковбасюк	Анатолій	Сергі-
йович.

Пропозиції	щодо	порядку	денного	річних	(чергових)	загальних	збо-
рів	акціонерів	приймаються	не	пізніше	20	днів	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів	акціонерів.	Телефон	для	довідок:	0365656267.	
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника
Період 

звіт-
ний

попере-
дній

Усього	активів	 60789 27359
Основні	засоби	 21768 13625
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 - -
Запаси	 18960 7938
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 17470 5536
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 2539 237
Нерозподілений	прибуток	 30367 9027
Власний	капітал	 31524 10184
Статутний	капітал	 1012 1012
Довгострокові	зобов'язання	 6175 3763
Поточні	зобов'язання	 23090 13412
Чистий	прибуток	(збиток)	 21473 1670
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 2023 2023
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 399 324

*У	зв’язку	 з	 тим,	що	в	ході	аудиторської	перевірки	були	виявлені	
певні	 неточності,	 існує	 розбіжність	 між	 показниками	 фінансово-
господарської	діяльності	підприємства	за	2013	рік,	опублікованими	в	
оголошенні	про	скликання	загальних	зборів	акціонерів	на	04.04.2014		р.,	
та	в	даному	оголошенні.

Директор ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА»  А.С. Ковбасюк

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОШПОН-СМИГА» 

Наглядова	 рада	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «Березнівське	
птахопідприємство»	(код	ЄДРПОУ	–	02780479,	місцезнаходження	–	34663,	
Рівненська	обл.,	Березнівський	р-н,	с.Кургани,	вул.Шляхова,6)	повідомляє	
про	 скликання	 річних	 (чергових)	 загальних	 зборів	 акціонерів,	 які	 відбу-
дуться 16 квітня 2015 року о 14.00 год.	за	адресою: Рівненська обл., 
Березнівський р-н, с.Кургани, вул.Шляхова,6 (приміщення адмінбу-
динку, кабінет голови правління (каб.№1)).

Дата	 складення	 переліку	 (реєстру)	 акціонерів,	 які	 мають	 право	 на	
участь	у	загальних	зборах	–	09	квітня	2015	р.

Порядок денний:
1)	Обрання	Голови	та	Секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
2)	Обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	регламенту	зборів.
3)	Звіт	правління	Товариства	про	результати	фінансово-господарської	

діяльності	за	2014	рік.
4)	Звіт	Наглядової	Ради	за	2014	рік.
5)	Звіт	Ревізора	Товариства	за	2014	рік.
6)	 Затвердження	 річної	фінансової	 звітності	 та	 річного	 звіту	 Товари-

ства	за	2014	рік.
7)	Про	 порядок	 розподілу	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 Товариства	 за	

2014	 рік	 та	 визначення	 основних	 напрямків	 діяльності	 Товариства	 на	
2015		рік.

8)	Розгляд	та	затвердження	правочинів,	укладених	Товариством	про-
тягом	2014	року.

9)	Про	переобрання	Ревізора	Товариства.
10)	Про	прийняття	рішення	стосовно	укладання	значних	правочинів.
Реєстрація	 акціонерів	 буде	 проходити	 в	 день	 проведення	 загальних	

зборів	–	16.04.2015	року	з	13.00	год.	по	13.50	год.	за	місцем	проведення	
зборів.

Для	участі	у	зборах	необхідно	мати	при	собі:	для	фізичних	осіб	–	до-
кумент,	що	посвідчує	особу	(паспорт);	для	уповноважених	представни-
ків	фізичних	і	юридичних	осіб	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	
та	 довіреність,	 оформлену	 згідно	 з	 вимогами	 чинного	 законодавства	
України.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	під	час	підготовки	до	загальних	

зборів	у	робочі	дні	(крім	п´ятниці,	суботи	та	неділі)	з	9.00	год.	до	17.00	год.	
за	 місцезнаходженням	 товариства:	 Рівненська	 обл.,	 Березнівський	 р-н,	
с.	Кургани,	вул.Шляхова,6,	кабінет	голови	правління	(каб.№1))	та	в	день	
проведення	загальних	зборів	акціонерів.

Посадова	особа	товариства	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	–	Голова	правління	Мельничук	Микола	Олексі-
йович.

Пропозиції	щодо	порядку	денного	річних	(чергових)	загальних	зборів	
акціонерів	приймаються	не	пізніше	20	днів	до	дати	проведення	загальних	
зборів	акціонерів.Телефони	для	довідок:	(03653)	5-56-23,	5-56-24.	
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період 

Звітний
(2014 рік)

Попере-
дній

(2013 рік)
Усього	активів 31317 25672
Основні	засоби 9682 9132
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 18129 10491
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3438 5818
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти - -
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 7625 561
Власний	капітал 15534 8470
Статутний	капітал 1581 1581
Довгострокові	зобов’язання	 0 0
Поточні	зобов’язання	 15783 16790
Чистий	прибуток	(збиток) 7064 229
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 6322924 6322924
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 339 325

Голова Наглядової ради  О.А. Гривківський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО» 
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Додаток	8
до	Положення	про	порядок	здійснення	емісії	
облігацій	підприємств,	облігацій	міжнародних	
фінансових	організацій	та	їх	обігу

Проспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне 

найменування
	ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
«ХАРВЕСТАГРО»

2) скорочене 
найменування 
(за наявності) 

	ТОВ	«ХАРВЕСТАГРО»

3) код за ЄДРПОУ 	38781225
4) Місцезнахо-

дження 
	04201,	м.	Київ,	проспект	Маршала	Рокосовського,	буд.	
3/4,	офіс	3

5) засоби зв’язку 
(телефон, факс, 
електронна 
пошта)

Тел./факс	(044)-500-16-05;
tov_	KHARVESTAGRO@ukr.net

6) дата державної 
реєстрації 
емітента; орган, 
що здійснив 
державну 
реєстрацію 
емітента

	ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
«ХАРВЕСТАГРО»	зареєстроване	25.06.2013р.	Відділом	
державної	реєстрації	юридичних	осіб	та	фізичних-осіб	
підприємців	Шевченківського	району	реєстраційної	служби	
Головного	управління	юстиції	у	місті	Києві	за	номером	
запису	1	074	102	0000	045996.	
Було	перейменоване	згідно	рішення	Позачергових	
загальних	зборів	Учасників	Товариства	(Протокол	№2/2015	
від	27.01.2015р.)	з	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«ІНВЕСТ-ІНСАЙТ»	на	ТОВАРИСТВО	
З	ОБМЕЖЕОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«ХАРВЕСТАГРО»

7) предмет і мета 
діяльності

Метою	діяльності	Товариства	є:
-	отримання	прибутку	від	проведення	діяльності;
-	забезпечення	та	реалізація	за	рахунок	отриманого	при-
бутку	соціальних	та	економічних	інтересів	учасників	Това-
риства.
Предметом	діяльності	Товариства	є:
Основні види діяльності:
•	Виробництво	олії	та	тваринних	жирів;
•	Післяурожайна	діяльність;
•	Діяльність	посередників	у	торгівлі	сільськогосподарською	
сировиною,	 живими	 тваринами,	 текстильною	 сировиною	
та	напівфабрикатами.
В	тому	числі,	Товариство,	у	порядку	вимог	чинного	законо-
давства	України,	має	право	здійснювати	наступні	види	еко-
номічної	діяльності:
Діяльність у галузі торгівлі і послуг:
-	оптова	торгівля	промисловими	та	господарчими	товара-
ми,	роздрібна	торгівля	промисловими	та	господарчими	то-
варами,	експортні,	імпортні	операції;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	будівельними	матеріалами	
та	товарами	для	будівництва,	експортні,	імпортні	операції;
-	роздрібна	та	оптова	торгівля	паливно-мастильними	мате-
ріалами;
-	 поставка,	 збут,	 реалізація	 запчастин	 сільськогосподар-
ської	техніки;
-	 роздрібна,	 оптова	 торгівля	 промисловим	 та	 технологіч-
ним	обладнанням;
-	оптова	торгівля	харчовими	продуктами,	роздрібна	торгів-
ля	харчовими	продуктами;
-	оптова,	роздрібна	торгівля,	експортні	та	імпортні	операції	
з	металами	та	металобрухтом;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	пивом,	слабоалкогольними	
напоями;
-	оптова	та	роздрібна	торгівля	виробами	із	скла,	виробами	
з	полімерів;
-	оптова	торгівля	 іграшками,	продуктами	хімічної	промис-
ловості	та	сировиною;
-	виробництво	та	реалізація	виробів	з	бетону,	метала,	де-
рева;
-	зовнішньоекономічна	діяльність;
-	посередницька	діяльність;
-	організація	магазинів,	торгових	центрів	та	пунктів	фірмо-
вої	торгівлі,	ресторанів,	кафе,	барів	тощо;
-	організація	торгівельних	підприємств	та	підприємств	гро-
мадського	харчування,	комісійна	торгівля;
-	 оптова	 та	роздрібна	 торгівля	алкогольними	напоями	 та	
тютюновими	виробами;
-	 оптова,	 роздрібна	 торгівля	 та	 реалізація,	 виробництво,	
переробка	та	заготівля
-	нафтопродуктів,	сільськогосподарської	і	харчової	продук-
ції;
-	 надання	 довірчих,	 дилерських,	 дистриб’юційних	 послуг	
виробничого	і	невиробничого	характеру;

	-	створення	оптово-роздрібними	підприємств	торгівлі	і	по-
слуг	населенню,	в	тому	числі	і	валютних;
-	 надання	 робіт	 на	 контрактній	 основі	 фізичним	 особам	
України	з	іноземними	суб’єктами	господарської	діяльності,	
як	на	території	України,	так	і	за	її	межами;
-	надання	робіт	іноземним	фізичним	особам	на	контрактній	
основі	з	суб’єктами	зовнішньоекономічної	діяльності,	як	на	
території	України,	так	і	за	її	межами;	
-	 організація	 ділових	 поїздок	 за	 кодон	 підприємців	 і	 при-
йняття	(включаючи	повне	сервісне	обслуговування)	пред-
ставників	іноземних	ділових	та	громадських	кіл.	
Рекламно-видавнича діяльність:
-	рекламна	діяльність	в	тому	числі	виготовлення	рекламної	
продукції;
-	аудіо-,	відео-,	кіно-	і	поліграфічна	реклама;
-	виробництво	і	розміщення	візуальної	реклами;
-	 видавництво	 друкованих	 засобів	 масової	 інформації	
(преси);
-	випуск	та	реалізація	друкованих	засобів	масової	 інфор-
мації;
-	надання	всяких	видів	рекламних	послуг,	проведення	ре-
кламних	компаній;
-	видавнича	діяльність;
-	здійснення	художніх,	поліграфічних,	граверних,	граверно-
літейних	 робіт,	 виготовлення	 кліше,	 друкованої	 та	 іншої	
продукції;
-	 редакційно-видавнича	 діяльність,	 випуск	 та	 реалізація	
відео-	та	кінопродукції;	-	-	надання	поліграфічних	послуг;
-	організація	теле-	 і	радіопрограм,	включаючи	придбання	
власного	ефірного	часу;	
-	організація	зйомки,	постановки,	виробництва,	прокату	та	
реалізації	відео-та	кіно	продукції;	
-	видавництво	рекламно-інформаційних	бюлетенів;
-	 підготовка	 інформаційно-аналітичних	 матеріалів	 за	 за-
мовленням	підприємств	і	організацій;
-	інформаційні	послуги.
Будівництво:
-	здійснення	будівельно-монтажних,	ремонтно-будівельних	
та	підрядних	робіт;
-	 будівництво	 та	 експлуатація	 готелів	 та	 кемпінгів,	 інших	
комунальних	закладів,	дизайн,	розробка	та	виготовлення	
інтер’єрів	громадських,	житлових	та	інших	приміщень,	ви-
робництво	будівельних	матеріалів,	включаючи	цеглу,	обли-
цювальну	плитку;	
-	 проектування,	 будівництво,	 реконструкція,	 реставрація,	
ремонт,	а	також	наступна	експлуатація	об’єктів	промисло-
вого,	 агропромислового,	 громадського,	 культурно-
побутового	та	іншого	призначення;
-	 виробництво	 будівельних	 матеріалів	 і	 конструкцій	 та	 їх	
реалізація;	
-	технічне	осадження	механізмів,	обладнання,	будівель	та	
споруд;
-	вироблення	та	монтаж	технологічного	обладнання,	буді-
вельних	конструкцій	та	інжирних	комунікацій;
-	будівництво	та	технічне	обслуговування	загальнодержав-
них	мереж	передачі	даних	та	документального	зв’язку;
-	будівництво	та	технічне	обслуговування	передавальних	
станцій	супутникового	зв’язку;	
-	ремонтні	та	реставраційні	роботи;
-	виконання	будівельних,	проектних,	ремонтних,	оздоблю-
ваних,	монтажних	та	сантехнічних	робіт.
Фінансово-економічна діяльність:
-	надання	практичної	допомоги	підприємцям	в	розвитку	зо-
внішньоекономічних	зв’язків;	
-	розробка	 і	практичне	здійснення	спільних	з	 іноземними	
інвесторами	проектів	і	комерційних	ініціатив;
-	створення	спільних	підприємств	в	різних	галузях	економі-
ки;
-	організація	підприємств	лізингового	типу;
-	сприяння	іноземним	інвесторам	у	розміщенні	капіталу;
-	управлінське	консультування,	підготовка	фахівців	в	галузі	
підприємницької	 діяльності,	 надання	 інформаційно-
консультативних	послуг.
Виробничо-господарська діяльність:
-	розширення	та	реконструкція	діючих	підприємств	з	метою	
збільшення	 конкурентоспроможності	 продукції	 з	 наступ-
ною	реалізацією	її	на	ринку;	
-	здійснення	будівельно-монтажних,	ремонтно-будівельних	
та	підрядних	робіт;	
-	швейне	виробництво;
-	оренда	та	надання	у	користування	рухомого	і	нерухомого	
майна;	
-	видобування,	розробка,	експлуатація	і	переробка	корис-
них	копалин;
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-	виробництво	засобів	автоматизації,	зв'язку,	іншого	облад-
нання	та	виробів	з	електронними	компонентами;
-	впровадження	нових	технологій,	включаючи	засоби	по	за-
хисту	навколишнього	середовища;
-	 впровадження	 винаходів,	 «ноу-хау»	 у	 масове	 виробни-
цтво;	закупівля	та	реалізація	промислових	товарів	народно-
го	споживання,	агропромислової	та	господарської	продукції	
народних	промислів	та	ремесел;
-	розробка	різноманітної	конструкторської	та	технологічної	
документації	 ,	програмного	продукту,	організація	пускових,	
налагоджувальних	та	ремонтних	робіт;
-	розробка	і	впровадження	у	виробництво	товарів,	продукції	
послуг	на	основі	прогресивних	технологій;
-	 патентування,	 впровадження	 відкриттів,	 раціоналізатор-
ських	пропозицій;	
-	розробка	найновіших	технологій	в	пріоритетних	галузях	на-
родного	господарства;	
-	будівництво	та	експлуатація	готелів,	кемпінгів,	інших	кому-
нальних	 закладів,	 дизайн,	 розробка	 та	 виготовлення	
інтер'єрів	 громадських,	житлових	 та	 інших	 приміщень,	 ви-
робництво	будівельних	матеріалів,	включаючи	цеглу,	обли-
цювальну	плитку,	видобуток	та	обробку	мармуру	та	граніту;
-	організація	і	здійснення	заготівлі,	переробки	та	реалізації	
вторинної	сировини	та	відходів	виробництва;
-	організація	господарських	зв'язків	між	підприємствами,	ор-
ганізаціями,	установами	з	питань	виробництва	та	реалізації	
продукції.
Інформатика та комп'ютеризація:
-	 проведення	 науково-дослідних,	 експериментальних	 та	
впроваджувальних	робіт	 у	 галузі	 комп'ютерних	систем,	 ін-
формаційних	технологій	та	комунікацій;
-	розробка,	адаптація,	супроводження	та	експлуатація	про-
грамних	та	апаратних	засобів	обчислювальної	техніки,	засо-
бів	автоматизації,	управління	і	зв'язку;	програмне	забезпе-
чення	(програмно-технічні	робочі	місця);
-	сервісне	обслуговування	засобів	та	систем	обчислюваль-
ної,	електронної	та	оргтехніки;	
-	розробка,	впровадження	та	експлуатація	комп'ютерних	ме-
реж,	розподілених	баз	та	банків	даних	та	надання	доступу	
до	них	на	комерційній	основі;
-	 взаємодія	 зі	 світовими	 комп'ютерними	 мережами	 на	 ко-
мерційних	і	некомерційних	засадах,	надання	доступу	та	ши-
рокого	спектру	інформаційного	сервісу	до	світових	інформа-
ційних	фондів;
-	залучення	іноземних	інвестицій.
Купівля та продаж власного нерухомого майна:
-	купівлю	та	перепродаж	власного	нерухомого	майна	–	не-
житлових	та	житлових	будівель	(багатоквартирних	будинків,	
дач,	окремих	квартир	тощо),	земельних	ділянок.
Види	діяльності,	 які	потребують	спеціального	дозволу	мо-
жуть	здійснюватись	тільки	при	наявності	такого	дозволу	(лі-
цензії)	відповідних	державних	установ.

8) перелік 
засновників 
емітента

	Фізична	особа	(Громадянин	України)	Тукмачов	
Олександр	Олександрович

9) структура 
управління 
емітентом 
(органи 
управління 
емітентом, 
порядок їх 
формування та 
компетенція 
згідно з 
установчими 
документами 
емітента)

	9.1.	До	органів	управління	та	контролю	Товариства	
входять:
•	Загальні	збори	Учасників;
•	Директор;
•	Ревізійна	комісія.
2.9.1.1.	Вищим	органом	товариства	є	Загальні	збори	
Учасників,	які	складаються	з	учасників	Товариства	або	
призначених	ними	представників.	Учасники	можуть	
визначити	представників	на	невизначений	або	визначений	
термін	або	для	участі	в	конкретних	зборах	учасників.	
Учасник	вправі	в	будь-який	час	замінити	свого	представни-
ка	у	зборах	учасників,	сповістивши	про	це	інших	учасників.	
Учасник	Товариства	вправі	передати	свої	повноваження	на	
зборах	іншому	учаснику	або	представникові	іншого	
учасника.
9.1.2.	Учасник	має	кількість	голосів,	пропорційну	розміру	
його	частки	у	Статутному	капіталі.	Загальні	збори	
учасників	правомочні	приймати	рішення	з	будь-яких	
питань	діяльності	Товариства.	Загальні	збори	учасників	
Товариства	обирають	голову	та	секретаря	загальних	
зборів	учасників	Товариства.
9.1.3.	Порядок	прийняття	рішень	Загальними	зборами	
учасників.
Загальні	 збори	 Учасників	 вважаються	 повноважними,	
якщо	на	них	присутні	учасники	(представники	учасників),	
що	володіють	в	сукупності	більш	як	60	відсотками	голосів.	
Брати	участь	у	зборах	з	правом	дорадчого	голосу	можуть	
члени	 виконавчих	 органів,	 які	 не	 є	 учасниками	 Товари-
ства.	 Учасники	 зборів,	 які	 беруть	 участь	 у	 зборах,	 реє-
струються	 із	зазначенням	кількості	голосів,	яку	має	кож-
ний	учасник	на	зборах	учасників.	Цей	перелік	укладається	
та	підписується	головою	та	секретарем	зборів.

Будь-хто	з	учасників	Товариства	вправі	вимагати	розгля-
ду	 питання	 на	 Загальних	 зборах	Учасників	 за	 умовами,	
що	воно	було	ним	поставлено	не	пізніше	як	за	25	днів	до	
початку	зборів.
9.1.4.	Періодичність	скликання	Загальних	зборів	Учасни-
ків	Товариства.
Загальні	збори	Учасників	скликаються	не	рідше	двох	разів	
на	рік.	Позачергові	Загальні	збори	Учасників	скликаються	
на	вимогу	Директора	Товариства	у	випадках,	що	передба-
чені	цим	Статутом,	рішенням	Загальних	зборів	Учасників.
9.1.5.	 Компетенція	 Загальних	 зборів	 Учасників	 Товари-
ства.
До	виключної	компетенції	Загальних	зборів	Учасників	на-
лежать:
а)	визначення	основних	напрямів	діяльності	Товариства,	
затвердження	планів	та	звітів	про	їх	виконання;
б)	 внесення	 змін	 до	 Статуту	 Товариства,	 зміна	 розміру	
його	статутного	капіталу;
в)	обрання	та	відкликання	членів	Ревізійної	комісії;
г)	затвердження	річних	результатів	діяльності	Товариства,	
включаючи	його	дочірні	підприємства,	філії,	представни-
цтва;	затвердження	звітів	і	висновків	ревізійної	комісії,	по-
рядку	 розподілу	 прибутку,	 строку	 та	 порядку	 виплати	
частки	прибутку	(дивідендів)	з	урахуванням	вимог,	перед-
бачених	ЗУ	«Про	Господарські	товариства»	та	іншими	за-
конами,	визначення	порядку	покриття	збитків;
д)	 створення,	 реорганізація	 і	 ліквідація	 дочірніх	 підпри-
ємств,	філій	та	представництв,	затвердження	їх	статутів	
та	положень	про	них;
е)	винесення	рішень	про	притягнення	до	майнової	відпо-
відальності	 посадових	 осіб	 органів	 управління	 Товари-
ства;	визначення	форм	контролю	за	діяльністю	виконав-
чого	 органу,	 створення	 та	 визначення	 повноважень	
відповідних	контрольних	органів;
є)	 затвердження	 правил	 процедури	 та	 інших	 внутрішніх	
документів	 Товариства,	 визначення	 його	 організаційної	
структури;
ж)	визначення	умов	оплати	праці	посадових	осіб	Товари-
ства,	його	дочірніх	підприємств,	філій	та	представництв;
з)	затвердження	договорів	(угод),	укладених	на	суму,	що	
перевищує	вказану	в	статуті	товариства;
и)	прийняття	рішення	про	припинення	діяльності	Товари-
ства,	призначення	ліквідаційної	комісії,	затвердження	лік-
відаційного	балансу;
і)	вирішення	питання	про	придбання	Товариством	частки	
Учасника;
ї)	затвердження	порядку	розподілу	та	використання	прибут-
ку,	нормативів	та	порядку	утворення	фондів	Товариства;	
к)	вирішення	питання	про	виключення	учасника	з	товари-
ства;	
л)	призначення	та	звільнення	Директора	Товариства;
м)	встановлення	розміру,	форми	і	порядку	внесення	Учас-
никами	додаткових	вкладів	до	статутного	капіталу;
З	питань,	 зазначених	у	пунктах	«а»,	«б»,	а	також	пункті	
«к»	пункту	2.9.1.5.	Статуту,	рішення	вважається	прийня-
тим,	якщо	за	нього	проголосують	учасники,	що	володіють	
у	 сукупності	 більш	 як	 50	 відсотками	 загальної	 кількості	
голосів	учасників	Товариства.	
З	решти	питань	рішення	приймається	простою	більшістю	
голосів.
9.1.6.	Виконавчий	орган	Товариства
Виконавчим	органом	Товариства	є	Директор,	що	призна-
чається	 (обирається)	 Загальними	 зборами	 Учасників,	
здійснює	керівництво	поточною	діяльністю	Товариства	в	
межах	своєї	компетенції	та	підзвітний	Загальним	зборам	
учасників	Товариства.	
9.1.7.	Директор	Товариства	має	право:
-	Діяти	від	імені	Товариства	без	довіреності	у	відносинах	з	
іншими	підприємствами,	установами,	організаціями	та	фі-
зичними	особами;
-	Затверджувати	Правила	внутрішнього	трудового	розпо-
рядку;
-	Формувати	та	затверджувати	штатний	розклад	Товари-
ства,	здійснювати	прийом	на	роботу	і	звільняти	працівни-
ків,	накладати	дисциплінарні	стягнення,	приймати	рішен-
ня	про	заохочення	працівників;
-	Укладати	правочини	(договори,	контракти,	в	тому	числі	й	
міжнародні)	та	вчиняти	юридичні	дії	від	імені	Товариства,	ви-
давати	довіреності	та	доручення,	відкривати	та	використо-
вувати	рахунку	Товариства	в	банківських	установах;
-	Укладати	правочини	щодо	відчуження	земельних	діля-
нок,	об’єктів	нерухомості	та	їх	частин,	транспортних	засо-
бів	та	інших	матеріальних	цінностей,	віднесених	до	осно-
вних	 фондів,	 а	 також	 цінних	 паперів	 та	 корпоративних	
прав,	 належних	 Товариству,	 тільки	 після	 погодження	 та	
отримання	 попереднього	 дозволу	 на	 укладення	 таких	
правочинів	Загальних	зборів	Товариства;
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-	Організувати	виконання	рішень	Загальних	зборів	Учас-
ників	і	подавати	звіти	про	їх	виконання;
-	Подавати	на	затвердження	Загальних	зборів	Учасників	
Товариства	проекти	кошторису	адміністративно	–	госпо-
дарських	витрат	Товариства;
-	Самостійно	розпоряджатися	майном	та	коштами	Това-
риства;
-	Реалізовувати	 інші	 права	 та	 виконувати	обов’язки,	 пе-
редбачені	чинними	законодавством	України;
-	Приймати	 рішення	щодо	 інших	 питань	 поточної	 діяль-
ності	в	межах	прав,	що	надані	йому	Загальними	зборами	
Товариства.
9.1.8.	Ревізійна	комісія	
Контроль	 за	 діяльністю	Директора	Товариства	 здійснює	
Ревізійна	комісія.
Порядок	діяльності	Ревізійної	комісії	встановлюється	За-
гальними	зборами	Учасників	Товариства.
9.1.9.	Ревізійна	комісія,	утворюється	Загальними	зборами	
Учасників	Товариства	з	їх	числа	або	з	осіб,	що	не	посіда-
ють	керівних	посад	у	Товаристві	в	кількості	3	осіб.
Загальні	збори	учасників	можуть	достроково	переобрати	
окремих	членів	Ревізійної	комісії,	а	також	Ревізійну	комі-
сію	в	цілому.	Ревізійна	комісія	за	дозволом	Загальних	збо-
рів	учасників	має	право	залучати	до	своєї	роботи	неза-
лежних	експертів.
9.1.10.	До	завдань	Ревізійної	комісії	належить	перевірка	
щорічного	звіту	і	балансу	Товариства,	а	також	інші	питан-
ня,	 що	 пов'язані	 із	 контролем	 фінансово-господарської	
діяльності	Товариства.
Ревізійна	комісія:	здійснює	контроль	за	фінансовою	і	гос-
подарською	діяльністю	Товариства;	перевіряє	вірність	та	
своєчасність	ведення	обліку	та	звітності;	вимагає	від	по-
садових	осіб	Товариства	подання	усіх	необхідних	матері-
алів;	користується	усіма	бухгалтерськими	та	 іншими	до-
кументами,	вимагає	особистих	пояснень	як	у	письмовій,	
так	 і	в	усній	формі;	направляє	результати	перевірок,	що	
проведені	нею	Загальним	зборами	учасників;	складає	ви-
сновок	щодо	річних	звітів	та	балансів,	без	якого	Загальні	
збори	учасників	не	мають	права	затверджувати	звіт	та	ба-
ланс;	 має	 право	 вимагати	 позачергового	 скликання	 За-
гальних	зборів	учасників,	якщо	виникла	загроза	істотним	
інтересам	Товариства	або	виявлені	зловживання	посадо-
вих	осіб	Товариства.
Річний	 звіт	 та	 баланс	 подається	 Загальними	 зборами	
Учасників	тільки	з	висновком	Ревізійної	комісії	не	пізніше	
1	березня	року,	наступного	за	звітним.
9.1.11.	Ревізійна	комісія	веде	протоколи	усіх	засідань	ко-
місії.
9.1.12.	На	вимогу	з	Учасників	Товариства	може	бути	про-
ведено	аудиторську	перевірку	річної	фінансової	звітності	
Товариства	 із	 залученням	 професійного	 аудитора,	 не	
пов’язаного	 майновими	 інтересами	 з	 Товариством	 чи	 з	
його	Учасниками.

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця 
роботи і посади на основному місці роботи:
Прізвище,	ім’я,	по	батькові Постол	Олександр	Володимирович
Рік	народження 12.10.1982
Освіта Неповна	Вища
Кваліфікація Економічна,	менеджер	організації	

виробництва
Загальний	виробничий	стаж 9	років
Стаж	роботи	на	даній	посаді Один	місяць
Посада	на	основному	місці	
роботи

Директор

голова та члени 
колегіального 
виконавчого ор-
гану або особа, 
яка здійснює 
повноваження 
одноосібного 
виконавчого ор-
гану

	Директор	Постол	Олександр	Володимирович

голова та члени 
наглядової ради 
(за наявності)

	Не	передбачено.

ревізор або 
голова та 
члени 
ревізійної 
комісії (за 
наявності)

	Не	обирались.

корпоративний 
секретар (за 
наявності)

	Відсутній.

головний 
бухгалтер (за 
наявності)

	Посада	вакантна.

11) відомості про 
середньомісяч-
ну заробітну 
плату членів ко-
легіального ви-
конавчого орга-
ну або особи, 
яка здійснює 
повноваження 
одноосібного 
виконавчого ор-
гану, за останній 
квартал та за-
вершений фі-
нансовий рік, 
що передував 
року, у якому 
подаються до-
кументи

	Середня	заробітна	плата	за	2014	рік	директора	
Тукмачова	Олександра	Олексадровича	складала	1200,00	
гривень.

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
10	000	100	(десять	мільйонів	сто)	гривень	00	копійок

1) розмір статутного капіталу 
емітента на дату прийнят-
тя рішення про публічне 
розміщення облігацій

		10	000	100	(десять	мільйонів	сто)	гривень	
00	копійок

2) розмір частки у статут-
ному капіталі емітента, 
що перебуває у влас-
ності членів виконав-
чого органу емітента 
або особи, яка здій-
снює повноваження 
одноосібного виконав-
чого органу (для емі-
тента - акціонерного 
товариства також кіль-
кість акцій)

	Частки	відсутні.

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 
перевищує 10 %
Назва Код	

ЄДРПОУ
Місцезнахо-
дження

Частка	
в	С/К	
грн.

Частка	
в	С/К	%

ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	
ТОВАРИСТВО	«ЗАКРИТИЙ	
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ	
ВЕНЧУРНИЙ	КОРПОРАТИВ-
НИЙ	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	
ФОНД	«ІНІЦІАТИВА	–	ФІ-
НАНС»	(ідентифікаційний	
код	юридичної	особи	
35364718,	реєстраційний	код	
за	ЄДРІСІ	133874)

35364718 04655,	м.	Київ,	
вул.	Полярна,	

буд.	20,	
літера		А

10 000 
100,00

100%

4) розмір власного капіталу емітента 
на останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій

	100,00	грн.

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
Емітент	не	розміщував	цінні	папери.

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

1) чисельність штатних працівників 
(станом на останнє число 
кварталу, що передував кварталу, 
у якому подаються документи)

	1	(одна)	особа

2) перелік ліцензій (дозволів) 
емітента на провадження певних 
видів діяльності із зазначенням 
терміну закінчення їх дії

	Емітент	не	має	ліцензій

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції 
(послуг, робіт), що виробляє 
(надає, здійснює) емітент

	Станом	на	31.12.2014р.	господарська	
діяльність	Емітентом	за	2014	рік	не	
проводилась.

ринки збуту та особливості 
розвитку галузі, у якій здійснює 
діяльність емітент

	Ринком	збуту	Емітента	є	ринок	
соняшникової	олії	України,	Туреччина	
та	країни	ЄС.	Основними	споживачами	
Емітента	є	юридичні	та	фізичні	особі	
підприємці,	що	займаються	оптовою	та	
роздрібною	торгівлею	олійної	
сировини.
За	останні	роки	пріоритет	сільськогос-
подарського	ринку	України	зміщуються	
в	бік	олійного	сектору.
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Основною	 причиною	 таких	 змін	 є	 ста-
більна	 рентабельність	 продажу	 олійної	
сировини	 на	 тлі	 зниження	 рентабель-
ності	 вирощування	 зернових	 культур.	
Підвищився	 інтерес	виробників	до	аль-
тернатив	культур	-	сої,	рапсу,	льону.
Потенціал	з	переробки	насіння	олійних	
культур	 в	 Україні	 становить	 6,3	 млн.	
тонн.	За	оцінками	аналітиків	АПК	в	на-
ступні	1-3	роки	переробка	може	зрости	
до	 6,3	 млн.	 тонн.	 Підвищення	 переро-
блюючи	 потужностей	 здійснюється	 за	
рахунок,	 як	 розширення	 вже	 існуючих,	
так	 і	 за	 рахунок	 будівництва	 нових	 по-
тужностей.
Розширенню	 виробничих	 потужностей	
сприяє	високий	попит	на	українську	со-
няшникову	олію	на	світових	ринках.	Не-
зважаючи	на	постійне	збільшення	попиту	
в	Україні,	який	в	минулому	році	склав	600	
тис.	тон,	виробництво	значно	перевищує	
його	 та	 стимулює	експорт.	Разом	з	цим	
розширюється	географія	поставок.	В	ми-
нулому	році	українська	олія	експортува-
лась	 в	 56	 країн	 світу.	Найбільшими	 по-
купцями	 української	 продукції	 є	
Туреччина,	 Єгипет,	 Іспанія,	 Франція	 та	
Голландія.	 Через	Велику	Британію	 про-
дукція	 продавалась	 в	 країни	 Близького	
Сходу	та	північної	Африки.
Середній	рівень	рентабельності	в	галузі	
становить	18,4%,	що	є	найбільшим	по-
казником	в	сільському	господарстві.
Галузь	не	має	сезонного	характеру	ви-
робництва.

обсяги та напрями інвестиційної 
діяльності емітента

	Інвестиційна	діяльність	Емітентом	не	
проводилась.

стратегію досліджень та 
розробок

	Емітент	проводить	діяльність	з	
підготовки	та	погодження	технічних	
умов	та	технічної	документації	для	
виробництва	переробки	насіння	
олійних	рослин	та	виробництва	олії.

основних конкурентів емітента 	Основними	конкурентами	Емітента	в	
Україні	є	Компанії	«Cargill AT & 
Enterprise Inc.»,	«Bunge	Limited»,	ПАТ	
«Креатив	Групп»	та	ДП	«Сантрейд».

відомості про участь емітента в 
асоціаціях, консорціумах, 
концернах, корпораціях, інших 
об’єднаннях підприємств

	Емітент	не	є	учасником	асоціацій,	
консорціумів,	концернів,	корпорацій,	
інших	об'єднаннь	підприємств.

відомості про філії та представ-
ництва емітента

	У	Емітента	відсутні	філії	та	представ-
ництва.

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія 
емітента (крім банків)):
Емітент	не	має	кредитних	правочинів	з	банками	та	іншими	кредитними	
установами.

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента
Прорахунки	проектних	і	вишукувальних	організацій;	різка	зміна	валютного	
курсу,	гіперінфляція,	зміни	в	законодавстві,	погіршення	економічної	
діяльності	в	цілому	та	на	ринку	праці,	зупинка	діяльності	підрядних,	
субпідрядних	та	постачальних	організацій	фіскальними	органами,	системні	
та	юридичні	ризики,	стихійні	лиха	(землетрус,	пожежа	та	таке	інше)	та	інші	
форс-мажорні	обставини,	які	можуть	бути	визнані	такими	на	підставі	
чинного	законодавства.

6) перспективи діяльності емітента 
на поточний та наступні роки

	В	2015-2017	роках	Емітент	планує	
провести	підготовку	та	погодження	
технічних	умов	та	технічної	документа-
ції	для	виробництва	переробки	насіння	
олійних	рослин	та	виробництва	олії	
проводить	діяльність	з	підготовки	та	
погодження	технічних	умов	та	технічної	
документації	для	виробництва	
переробки	насіння	олійних	рослин	та	
виробництво	олії.

7) відомості про юридичних осіб, у 
яких емітент володіє більше ніж 
10 відсотками статутного 
капіталу (активів), у тому числі 
про дочірні підприємства

	Емітент	не	володіє	частками	(акціями)	
статутного	капіталу	інших	юридичних	
осіб.

8) відомості про провадження у 
справі про банкрутство або про 
застосування санації до емітента 
чи юридичної особи, у результа-
ті реорганізації якої утворився 
емітент, протягом трьох років, 
що передували року здійснення 
розміщення облігацій

	Протягом	трьох	останніх	років	щодо	
емітента	не	було	порушено	прова-
дження	у	справі	про	банкрутство,	
заходи	із	санації	не	застосовувалися.

9) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт 
про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід) за звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для 
реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій

	Надається	баланс	(звіт	
про	фінансовий	стан)	та	
звіт	про	фінансові	
результати	(звіт	про	
сукупний	дохід)	за	2014	
рік.

10) баланс та звіт про фінансові результати за 
звітний рік, що передував року, у якому 
подаються документи для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій

Додаток 1
до	Положення	(стандарту)	бухгалтерського	обліку	25	«Фінансовий	звіт	

суб'єкта	малого	підприємництва»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва 
КОДИ

Дата	(рік,	місяць,	число) 2015| 01| 01

Підприємство
ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ	«ІНВЕСТ-ІНСАЙТ»

за	ЄДРПОУ 38781225

Територія Шевченківський	р-н за	КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова	форма	
господарювання тов

за	КОПФГ

Вид	економічної	діяльності крнсульта-
тивні	послуги

за	КВЕД 70.22

Середня	кількість	працівників,	осіб  1
Одиниця	виміру:	тис.	грн	з	одним	десятковим	
знаком
Адреса,	телефон	 Адреса,	телефон	04119,	м.Київ,	вулиця	Мельникова,	

буд.		85,	квартира	104
1. Баланс Форма	№	1-м	Код	за	ДКУД	 1801006

на 31 Грудня 2014 р.

Актив Код	
рядка

На	початок	
звітного	року

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 - - 
Основнi	засоби: 1010 - - 
	первiсна	вартiсть	 1011 - - 
	знос 1012
Довгострокові	біологічні	активи:	 1020 - - 
Довгостроковi	фiнансовi	інвестиції	 1030 - - 
Інші	необоротні	активи 1090 - - 
Усього за роздiлом I 1095 - - 
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 - - 
				у	тому	числі	готова	продукція 1103 - - 
Поточні	біологічні	активи 1110 - - 
Дебіторська	заборгованість	за	товари,	
роботи,	послуги:

1125 - 0,1

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	
з	бюджетом

1135 - - 

				у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1136 - - 
Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 - - 
Поточні	фінансові	інвестиції 1160 - - 
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165 - - 
Витрати	майбутніх	періодів 1170 - - 
Інші	оборотні	активи 1190 - - 
Усього за роздiлом II 1195 - 0,1
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 - - 

Баланс 1300 - 0,1

Пасив Код	
рядка

	На	початок	
звітного	року

На	кінець
звітного	
періоду	

1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований	(пайовий)	капітал 1400 0,1 0,1
Додатковий	капiтал 1410 - - 
Резервний	капітал 1415 - - 
Нерозподiлений	прибуток	(непокритий	
збиток)

1420

Неоплачений	капітал	 1425 (0.1)
Усього за роздiлом I 1495 - 0,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове 
фінансування та забезпечення

1595 - - 

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові	кредити	банків 1600 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:
				довгостроковими	зобов'язаннями

1610 - - 

				товари,	роботи,	послуги 1615 - - 
				розрахунками	з	бюджетом 1620 - - 
								у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621 - - 
				розрахунками	зі	страхування 1625 - - 
				розрахунками	з	оплати	праці 1630 - - 
Доходи	майбутніх	періодів 1665 - - 
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Iншi	поточні	зобов'язання 1690 - - 
Усього за розділом III 1695 - - 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротни-
ми активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - - 

Баланс 1900 - 0,1

2. Звіт про фінансові результати
за 2014 р.

Форма № 2-м
Код	за	ДКУД	 1801007

Стаття Код	
рядка

За	
звітний	
період

За	аналогічний	
період	

поперед-	нього	
року

1 2 3 4
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	
(товарів,	робіт,	послуг)

2000 0,1 - 

Інші	операційні	доходи	 2120 - - 
Інші	доходи 2240 - - 
Разом доходи (2000	+	2120	+	2240) 2280 0,1 - 
Собівартість	реалізованої	продукції	(товарів,	
робіт,	послуг)

2050

Інші	операційні	витрати	 2180 (0.1)
Інші	витрати 2270
Разом витрати 	(2050	+	2180	+	2270) 2285 (0.1)
Фінансовий	результат	до	оподаткування	
(2280	-	2285)

2290 - - 

Податок	на	прибуток 2300
Чистий прибуток (збиток) 	(2290	-	2300) 2350 - - 
Керівник /	Тукмачов	О.О.	/

(підпис) (ініціали,	прізвище)
Головний бухгалтер /	/

(підпис) (ініціали,	прізвище)
5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту 

емітента:
повне найменування і код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми або 
прізвище, ім’я та по батькові 
аудитора

	ПРИВАТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	
«АУДИТОРСЬКА	ФІРМА	«АУДИТ	-	
ОПТІМ»,	код	за	ЄДРПОУ	21613474

місцезнаходження або місце 
проживання

	03680,	м.	Київ,	вул.	Червонопрапор-
на,	буд.34,	корп.4

реквізити свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів 
(якщо емітент є професійним 
учасником ринку цінних паперів)

	Свідоцтво	реєстраційний	№67	Серія	
та	номер	Свідоцтва	ІІ	000067	
виданого	НКЦПФР	від	02.04.2013	
термін	дії	з	02.04.2016рдо	
04.11.2015		р.

реквізити свідоцтва про 
включення до Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою 
України

	Свідоцтво	№0295	видане	Аудитор-
ською	палатою	України	від	
26.01.2001р.,	термін	дії	з	26.01.2001р.	
до	04.11.2015	р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/
приватне розміщення
1 Дата і номер рішення (протоко-

лу) про публічне розміщення 
облігацій; найменування 
органу, який прийняв рішення; 
порядок проведення та 
кількість учасників голосуван-
ня; кількість та відсоток 
голосів, якими приймалось 
рішення про розміщення

Протокол	№	4/2015	Загальних	зборів	
Учасників	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕ-
НОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
«ХАРВЕСТАГРО»	від	14	лютого	2015	
року		
Рішення	приймались	шляхом	
відкритого	голосування.
Голосування	проводилось	за	умовами	
визначеними	установчими	документа-
ми	Товариства:
Кількість	Учасників	1	(один)
Рішення	прийняте:	одностайно	100	
(сто)	відсотками	голосів	від	загальної	
кількості	голосів	учасників	Товари-
ства,	що	становить	10	000	100	(десять	
мільйонів	сто)	голосів.	

2 Мета використання фінансових 
ресурсів, залучених від 
публічного розміщення 
облігацій (конкретні обсяги та 
напрями використання)

	Метою	використання	фінансових	
ресурсів,	залучених	від	розміщення	
облігацій	є:
-	придбання	обладнання	та	потужнос-
тей	для	виробництва	соняшникової	
олії,	у	тому	числі	опосередковане,	
через	придбання	корпоративних	прав	
виробників	соняшникової	олії,	
обладнання	яких	дозволяє	виготовля-
ти	соняшникову	олію	вищого	ґатунку	
за	схемою	«форпресс-експеллер»	
(60%);
-	купівля	насіння	масляничних	культур	
для	виробництва	олії	(40%).

Керівництвом	емітента	буде	в	
оперативному	порядку	прийматися	
рішення	про	співвідношення	купівлі	
насіння	масляничних	культур,	прямих	
закупівель	обладнання,	придбання	
корпоративних	прав	з	урахуванням	
вартості	такого	обладнання	та	
вартості	корпоративних	прав	з	метою	
мінімізації	витрат	та	отримання	
найбільшої	вигоди.
Джерелом	погашення	позики	є	власні	
кошти	та	кошти,	що	будуть	отримані	в	
результаті	господарської	діяльності	
після	сплати	обов’язкових	платежів	та	
розрахунків	з	бюджетом	

3 Джерела погашення та виплати 
доходу за облігаціями

Джерелом	погашення	є	власні	кошти	
емітента,	які	будуть	отримані	від	
господ	діяльності,	що	залишаються	
після	розрахунків	з	бюджетом	ат	
сплати	інших	обов`язкових	платежів	

4 Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формуван-
ня і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття 
збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від 
продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
ЕМІТЕНТ	ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ	НЕ	ВИКОРИСТОВУВАТИ	КОШТИ,	
ЗАЛУЧЕНІ	ВІД	РОЗМІЩЕННЯ	ОБЛІГАЦІЙ,	НА	ФОРМУВАННЯ	І	
ПОПОВНЕННЯ	СТАТУТНОГО	КАПІТАЛУ	ЕМІТЕНТА,	А	ТАКОЖ	ДЛЯ	
ПОКРИТТЯ	СВОЇХ	ЗБИТКІВ	ВІД	ГОСПОДАРСЬКОЇ	ДІЯЛЬНОСТІ	ТА	
БУДІВНИЦТВА	ЖИТЛА.

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
1) параметри випуску:

характеристика облігацій 
(іменні; відсоткові/цільові/
дисконтні; звичайні (незабезпе-
чені) / забезпечені)

облігацій	іменні;	дисконтні;	забезпече-
ні	

кількість облігацій 220	000	(двісті	двадцять	тисяч)	штук	
номінальна вартість облігації 1	000	(одна	тисяча)	гривень	
загальна номінальна вартість 
випуску облігацій

220	000	000,00	(двісті	двадцять	
мільйонів)	гривень	

серія облігацій* А	
кількість облігацій та порядкові 
номери облігацій в серії 
облігацій*

	220	000	(двісті	двадцять	тисяч)	штук
порядкові	номери:	000	001	–	220	000

загальна номінальна вартість 
облігацій в серії облігацій*

	220	000	000,00	(двісті	двадцять	
мільйонів)	гривень

2) інформація щодо забезпечення облігацій у разі прийняття рішення 
про публічне
вид забезпечення (порука / 
гарантія / страхування ризиків 
непогашення основної суми 
боргу/непогашення основної 
суми боргу та невиплати 
доходу за облігаціями)

	страхування	ризиків	непогашення	
основної	суми	боргу

розмір забезпечення 	220	000	000,00	(двісті	двадцять	
мільйонів)	гривень

найменування, місцезнаходжен-
ня, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів)/
страховика(ів), місце та дата 
проведення його (їх) державної 
реєстрації

	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	
«КРЕМІНЬ»,	01021,	м.	Київ,	вул.	
Інститутська,	буд.	19	Б,	кімната	33,	
код	за	ЄДРПОУ	24559002,	зареєстро-
ване	ВИКОНАВЧИМ	КОМІТЕТОМ	
ДОНЕЦЬКОЇ	МІСЬКОЇ	РАДИ	
03.10.1996	року

розмір власного капіталу 
поручителя(ів)/гаранта(ів)

	2	880	807	(два	мільйони	вісімсот	
вісімдесят	тисяч	вісімсот	сім	гривень)	
00	копійок

реквізити документів, що 
підтверджують забезпечення 
(гарантія / договір поруки / 
договір страхування ризиків 
непогашення основної суми 
боргу/непогашення основної 
суми боргу та невиплати 
доходу за облігаціями)

	Договір	добровільного	страхування	
відповідальності	перед	третіми	
особами	№1001013-14-01-15	від	
14.02.2015	року.

істотні умови договору поруки 
чи страхування ризиків 
непогашення основної суми 
боргу/непогашення основної 
суми боргу та невиплати 
доходу за облігаціями (сума 
забезпечення, строк і порядок 
виконання договору) або 
основні положення гарантії 
(гарантійного листа): сума, на 
яку надається гарантія, строк і 
порядок виконання

	Страховик	зобов’язаний:
Протягом	14	робочих	днів	після	
отримання	всіх	необхідних	докумен-
тів,	які	підтверджують	факт	настання	
страхового	випадку,	прийняти	рішення	
про	виплату	страхового	відшкодуван-
ня	(або	відмову	у	виплаті,	про	що	
письмово	повідомити	Страхувальника	
з	обґрунтуванням	причин	відмови	на	
протязі	10	робочих	днів	з	моменту	
прийняття	рішення	про	відмову	у	
виплаті).
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Здійснити	виплату	страхового	
відшкодування	протягом	30	робочих	
днів	після	прийняття	рішення	про	його	
виплату.	
Днем	виплати	страхового	відшкоду-
вання	є	день	списання	грошей	з	
поточного	рахунку	Страховика.
Розмір	забезпечення	220	000	000,00	
(двісті	двадцять	мільйонів)	гривень.

відомості про наявність між 
емітентом та поручителем/
гарантом/страховиком відносин 
контролю, укладених правочи-
нів тощо

	Між	емітентом	та	страховиком	
відсутні	відносини	контролю,	
укладених	правочинів.

баланс та звіт про фінансові 
результати поручителя(ів)/
гаранта(ів)/страховика(ів) за 
звітний рік, що передував року, 
у якому подаються документи 
для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ

Дата	(рік,	місяць,	число)	 2015 01 1
Підприємство ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	

ТОВАРИСТВО	«СТРАХОВА	
КОМПАНІЯ»	КРЕМІНЬ»

за	ЄДРПОУ	 24559002

Територія м.Київ за	КОАТУУ	 8038200000
Організаційно-правова	
форма	господарювання

за	КОПФГ	

Вид	економічної	
діяльності

 інші види страхування, 
крім страхування життя

за	КВЕД	 65.12

Середня	кількість	
працівників	1 75
Адреса,	телефон 01021	м.Київ,	вул.Інститутська,	буд.19/Б,	к.33	0443603959
Одиниця	виміру:	тис.	грн.	без	десяткового	знака	(окрім	розділу	IV	Звіту	про	
фінансові	результати
(Звіту	про	сукупний	дохід)	(форма	N	2),	грошові	показники	якого	наводяться	в	
гривнях	з	копійками)	
Складено	(зробити	позначку	«v»	у	відповідній	клітинці):
за	положеннями	(стандартами)	бухгалтерського	обліку
за	міжнародними	стандартами	фінансової	звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 Грудня 2014 р.

Форма	№1												Код	за	ДКУД	 1801001

Актив
Код
ряд-
ка

На	
початок	
звітного	
періоду	

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи 1000
Нематеріальні	активи - - 
	первiсна	вартiсть 1001 - - 
	накопичена	амортизація	 1002
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 - - 
Основні	засоби 1010 7	714 7	917
	первiсна	вартiсть 1011 9	193 9	024
	знос	 1012 1	479 1	107
Інвестиційна	нерухомість 1015 5	371 5 326
	первiсна	вартiсть	інвестиційної	нерухомості 1016 5	467 5	467
	знос	інвестиційної	нерухомості 1017 96 141
Довгострокові	біологічні	активи 1020 - - 
	первiсна	вартiсть	довгострокових	біологічних	
активів

1021 - - 

	накопичена	амортизація	довгострокових	біологіч-
них	активів

1022

Довгостроковi	фiнансовi	інвестиції:	
які	обліковуються	за	методом	участі	в	капіталі	інших	
підприємств 1030 120 120
інші	фінансові	інвестиції 1035 532	730 491	834
Довгострокова	дебіторська	заборгованість 1040 - - 
Відстрочені	податкові	активи 1045 - - 
Гудвіл 1050 - - 
Відстрочені	аквізиційні	витрати 1060 - - 
Залишок	коштів	у	централізованих	страхових	
резервних	фондах

1065 - - 

Iншi	необоротнi	активи 1090 - - 
Усього за роздiлом I 1095 545 935 505 197
 II. Оборотні активи

1100Запаси 201 34
	Виробничі	запаси 1101 201 34
	Незавершене	виробництво	 1102 - - 
	Готова	продукцiя	 1103 - - 
	Товари 1104 - - 
Поточні	біологічні	активи 1110 - - 

Депозити	перестрахування 1115 - - 
Векселі	одержані 1120 - - 
Дебіторська	заборгованість	за	продукцію,	товари,	
роботи,	послуги

1125 411	974 490	472

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками:
1130 - - 	за	виданими	авансами

	з	бюджетом 1135 577 694
	у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1136 559 533
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	з	
нарахованих	доходів

1140 284 196

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	із	
внутрішніх	розрахунків

1145 - - 

Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 3	945 2	433
Поточні	фінансові	інвестиції 1160 1	036	727 1	489	650
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165 75	973 234	686
	Готівка 1166 11 7
	Рахунки	в	банках 1167 75	962 234	679
Витрати	майбутніх	періодів 1170 - - 
Частка	перестраховика	у	страхових	резервах 1180 204	984 157	445
	у	тому	числі	в:

1181 - - 	резервах	довгострокових	зобов'язань
	резервах	збитків	або	резервах	належних	виплат 1182 - - 
	резервах	незароблених	премій 1183 204	984 157	445
	інших	страхових	резервах 1184 - - 
	Інші	оборотні	активи 1190 - - 
Усього за роздiлом II 1195 1 734 665 2 375 610
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200 - - 

Баланс 1300 2 280 600 2 880 807

Пасив
Код
ряд-
ка

На	
початок
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	пері-

оду

1 2 3 4
 I. Власний капітал 1400Зареєстрований	(пайовий)	капітал 17	000 17	000
Внески	до	незареєстрованого	статутного	
капіталу

1401 - - 

Капітал	у	дооцінках 1405 - - 
Додатковий	капітал 1410 - - 
	Емісійний	дохід 1411 - - 
	Накопичені	курсові	різниці 1412 - - 
	Резервний	капітал 1415 41 41
	Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 1420 1	872	744 2	040	895
	Неоплачений	капітал 1425
	Вилучений	капітал	 1430
Інші	резерви 1435 - - 
Усього за роздiлом I 1495 1 889 785 2 057 936
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500Відстрочені	податкові	зобов'язання - - 
Пенсійні	зобов'язання 1505 - - 
Довгострокові	кредити	банкiв	 1510 - - 
Інші	довгострокові	зобов'язання 1515 - - 
Довгострокові	забезпечення 1520 439 439
	Довгострокові	забезпечення	витрат	персоналу 1521 439 439
Цільове	фінансування 1525 - - 
	Благодійна	допомога 1526 - - 
Страхові	резерви 1530 305	234 288	122
	у	тому	числі:
резерв	довгострокових	зобов'язань 1531 - - 
	резерв	збитків	або	резерв	належних	виплат 1532 25	861 27	150
	резерв	незароблених	премій 1533 279	373 260	792
	інші	страхові	резерви 1534 - - 
Інвестиційні	контракти 1535 - - 
Призовий	фонд 1540 - - 
Резерв	на	виплату	джек-поту 1545 - - 
Усього за роздiлом IІ 1595 305 673 288 561
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600Короткострокові	кредити	банкiв - - 
Векселі	видані 1605 - - 
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:

1610 - - 	довгостроковими	зобов'язаннями
	товари,	роботи,	послуги 1615 625 639
	розрахунками	з	бюджетом 1620 942 1	074
	у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621 915 910
	розрахунками	зі	страхування 1625 590 996
	розрахунками	з	оплати	праці 1630 32 1
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
одержаними	авансами

1635 - - 

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
розрахунками	з	учасниками

1640 - - 

Поточна	кредиторська	заборгованість	із	
внутрішніх	розрахунків

1645 - - 

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
страховою	діяльністю	

1650 73	281 523	443

Поточні	забезпечення 1660 - - 
Доходи	майбутніх	періодів 1665 - - 
Відстрочені	комісійні	доходи	від	перестраховиків 1670 - - 
Інші	поточні	зобов'язання 1690 9	672 8	157
Усього за роздiлом ІII 1695 85 142 534 310
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ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 - - 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 - - 

 Баланс 1900 2 280 600 2 880 807
Керівник	 /	Кузьмінов	О.	В./

(підпис)
Головний	бухгалтер /Боярченко	О.	М.	/

(підпис)
1 Визначається	в	порядку,	встановленому	центральним	органом	виконавчої	
влади,	що	реалізує	державну	політику	у	сфері	статистики.

Додаток	1
до	Національного	положення	
(стандарту)	бухгалтерського	обліку	1
«Загальні	вимоги	до	фінансової	
звітності»

КОДИ
Дата(рік,	місяць,	число) 2015 01 1

Пiдпри-
ємство	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ»

за	ЄДРПОУ 24559002

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
Форма	№2																Код	за	ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття
Код	
ряд-
ка

За	звітний
період

За	аналогіч-
ний	період	

попереднього	
року

1 2 3 4
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	
робіт,	послуг)

2000 - - 

Чисті	зароблені	страхові	премії 2010 271491 258345
Премії	підписані,	валова	сума 2011 1736526 1971030
Премії,	передані	у	перестрахування 2012 1435896 1714852
Зміна	резерву	незароблених	премій,	валова	
сума

2013 -18400 157765

Зміна	частки	перестраховиків	у	резерві	
незароблених	премій

2014 -47539 159932

Собівартість	реалізованої	продукцiї	(товарiв,	
робiт,	послуг)

2050 -4681 -5486

Чисті	понесені	збитки	за	страховими	
виплатами

2070 60796 20530

Валовий : 2090
	прибуток 206014 232329
	збиток 2095 - -
Дохід	(витрати)	від	зміни	у	резервах	
довгострокових	зобов'язань

2105 - - 

Дохід	(витрати)	від	зміни	інших	страхових	
резервів

2110 -1288 38820

Зміна	інших	страхових	резервів,	валова	сума 2111 -1288 38826
Зміна	частки	перестраховиків	в	інших	
страхових	резервах

2112 - -6

Інші	операційні	доходи	 2120 9220 142603
Дохід	від	зміни	вартості	активів,	які	оцінюють-
ся	за	справедливою	вартістю

2121 - - 

Дохід	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2122 - - 

Дохід	від	використання	коштів,	вивільнених	
від	оподаткування

2123 - - 

Адміністративні	витрати 2130 -7549 -9639
Витрати	на	збут 2150 -587 -3393
Інші	операційні	витрати 2180 -28146 -20017
Витрат	від	зміни	вартості	активів,	які	
оцінюються	за	справедливою	вартістю

2181 - -

Витрат	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної 
діяльності

2190

	прибуток 177664 380703
	збиток 2195 - -
Дохід	від	участі	в	капіталі 2200 - - 
Інші	фінансові	доходи 2220 - - 
Інші	доходи 2240 - - 
Дохід	від	благодійної	допомоги 2241 - - 
Фінансові	витрати 2250 - -
Втрати	від	участі	в	капіталі 2255 - -
Інші	витрати 2270 - -
Прибуток	(збиток)	від	впливу	інфляції	на	
монетарні	статті

2275 - - 

Фінансовий результат до оподаткування: 2290
	прибуток	 177664 380703
	збиток 2295 - -
Витрати	(дохід)	з	податку	на	прибуток 2300 -9513 -7756
Прибуток	(збиток)	від	припиненої	діяльності	
після	оподаткування

2305 - - 

Чистий фінансовий результат: 2350
	прибуток	 168151 372947
	збиток 2355 - -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код	
ряд-
ка

За	
звітний
період

За	аналогіч-
ний	період	
попередньо-

го	року
1 2 3 4
Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів 2400 - - 
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів 2405 - - 
Накопичені	курсові	різниці 2410 - - 
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційованих	та	
спільних	підприємств

2415 - - 

Інший	сукупний	дохід 2445 - - 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 
Податок	на	прибуток,	пов'язаний	з	іншим	
сукупним	доходом

2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 168151 372947

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва	статті
Код	
ряд-
ка

За	звітний
період

За	аналогічний	
період	попереднього	

року
1 2 3 4
Матеріальні	затрати 2500 359 322
Витрати	на	оплату	праці 2505 3704 5272
Відрахування	на	соціальні	заходи 2510 1337 1948
Амортизація 2515 114 135
Інші	операційні	витрати 2520 35449 30857
Разом 2550 40963 38534

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва	статті	
Код	
ряд-
ка

За	
звітний
період

За	аналогіч-
ний	період	
попередньо-

го	року
1 2 3 4
Середньорічна	кількість	простих	акцій 2600
Скоригована	середньорічна	кількість	простих	
акцій

2605

Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію 2610 - - 
Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію

2615 - - 

Дивіденди	на	одну	просту	акцію 2650 - - 
Керівник	 /	Кузьмінов	О.	В.	/

(підпис)
Головний	бухгалтер /	Боярченко	О.М.	/

(підпис)

Додаток	1
до	Національного	положення	
(стандарту)	бухгалтерського	обліку	1
«Загальні	вимоги	до	фінансової	
звітності»

КОДИ
Дата	(рік,	місяць,	число) 2015 01 1

Підприємство	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КРЕМІНЬ»

за	ЄДРПОУ 24559002

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2014 р.
Форма	№3												Код	за	ДКУД 1801004

Стаття

Код 
ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження	від:
Реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг) 3000 - - 
Повернення	податків	і	зборів 3005 - - 
	у	тому	числі	податку	на	додану	вартість 3006 - - 
Цільового	фінансування 3010 - - 
	Надходження	від	отримання	субсидій,	дотацій 3011 - - 
Надходження	авансів	від	покупців	і	замовників 3015 - - 
Надходження	від	повернення	авансів 3020 - - 
Надходження	від	відсотків	за	залишками	коштів	
на	поточних	рахунках

3025 1654 2243

Надходження	від	боржників	неустойки	(штрафів,	
пені)

3035 - - 

Надходження	від	операційної	оренди 3040 - - 
Надходження	від	отримання	роялті,	авторських	
винагород

3045 - - 

Надходження	від	страхових	премій 3050 1649533 1642393
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Надходження	фінансових	установ	від	повернен-
ня	позик

3055 - - 

Інші	надходження	 3095 11317 13590
Витрачання	на	оплату:	
Товарів	(робіт,	послуг)	 3100 -5916 -10475
Праці 3105 -2911 -4284
Відрахувань	на	соціальні	заходи 3110 -1475 -2028
Зобов'язань	з	податків	і	зборів 3115 -10228 -12906
Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	податку	на	
прибуток

3116 -9513 -11980

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	податку	на	
додану	вартість

3117

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	інших	
податків	і	зборів

3118

Витрачання	на	оплату	авансів 3135
Витрачання	на	оплату	повернення	авансів 3140
Витрачання	на	оплату	цільових	внесків 3145
Витрачання	на	оплату	зобов'язань	за	страхови-
ми	контрактами

3150 1041186 1653203

Витрачання	фінансових	установ	на	надання	
позик

3155

Інші	витрачання	 3190 -31134 -28922
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 569654 -53592
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження	від	реалізації:
									фінансових	інвестицій 3200 513107 1483853
	необоротних	активів 3205 - - 
Надходження	від	отриманих:
									відсотків 3215 - - 
	дивідендів 3220 - - 
Надходження	від	деривативів 3225 - - 
Надходження	від	погашення	позик 3230 - - 
Надходження	від	вибуття	дочірнього	підприєм-
ства	та	іншої	господарської	одиниці

3235 - - 

Інші	надходження 3250 - - 
Витрачання	на	придбання:
	фінансових	інвестицій 3255 -926301 -1442681

	необоротних	активів 3260
Виплати	за	деривативами 3270
Витрачання	на	надання	позик 3275
Витрачання	на	придбання	дочірнього	підприєм-
ства	та	іншої	господарської	одиниці

3280

	Інші	платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -413194 41172

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження	від:
Власного	капіталу 3300 - - 
Отримання	позик 3305 - - 
Надходження	від	продажу	частки	в	дочірньому	
підприємстві

3310 - - 

Інші	надходження 3340 - - 
Витрачання	на:
Викуп	власних	акцій 3345
Погашення	позик 3350
Сплату	дивідендів 3355
Витрачання	на	сплату	відсотків 3360
Витрачання	на	сплату	заборгованості	з	
фінансової	оренди

3365

Витрачання	на	придбання	частки	в	дочірньому	
підприємстві

3370

Витрачання	на	виплати	неконтрольованим	
часткам	у	дочірніх	підприємствах

3375

Інші	платежі	 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 156460 -12420
Залишок	коштів	на	початок	року	 3405 75973 88385
Вплив	зміни	валютних	курсів	на	залишок	коштів	 3410 2253 8
Залишок	коштів	на	кінець	року	 3415 234686 75973
Керівник /	Кузьмінов	О.	В.	/

(підпис)
Головний бухгалтер /	Боярченко	О.	М.	/

(підпис)

Додаток	1
до	Національного	положення	
(стандарту)	бухгалтерського	обліку	1
«Загальні	вимоги	до	фінансової	звітності»

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01

Підприємство ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КРЕМІНЬ» за ЄДРПОУ 24559002
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 р.
Форма	№	4																																																																																	Код	за	ДКУД 1801005

Стаття
Код 
ряд-
ка

Зареєстрова-
ний (пайовий) 

капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року

4000 17000 41 1872744 1889785

 Коригування :
Зміна	облікової	політики 4005
Виправлення	помилок 4010
Інші	зміни 4090
 Скоригований залишок на початок року 4095 17000 41 1872744 1889785
 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 168151 168151
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів 4111
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів 4112
Накопичені	курсові	різниці 4113
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційованих	і	
спільних	підприємств

4114

Інший	сукупний	дохід 4116
Розподіл прибутку :
Виплати	власникам	(дивіденди) 4200
Спрямування	прибутку	до	зареєстрованого	
капіталу

4205

	Відрахування	до	резервного	капіталу 4210
Сума	чистого	прибутку,	на-	лежна	до	бюджету	
відпо-	відно	до	законодавства

4215

Сума	чистого	прибутку	на	створення	спеціальних	
(цільових)	фондів

4220

Сума	чистого	прибутку	на	матеріальне	заохочення 4225
Внески учасників :
Внески	до	капіталу 4240
Погашення	заборгованості	з	капіталу 4245
Вилучення капіталу :
Викуп	акцій	(часток) 4260
Перепродаж	викуплених	акцій	(часток) 4265
Анулювання	викуплених	акцій	(часток) 4270
Вилучення	частки	в	капіталі 4275
Зменшення	номінальної	вартості	акцій 4280
Інші	зміни	в	капіталі 4290
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 РІК. 
Приватне	акціонерне	товариство	«Страхова	компанія	«Кремінь	»засновано	в	

1996	році	в	м.	Кременчук.
З	14.12.2012	р.	юридична	адреса:	м.	Київ,	вул.	Інститутська,	19	б,	к.33
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІ-

ТИКИ 
Фінансова	звітність,	що	додається,	підготовлена	відповідно	до	Міжнародних	

стандартів	фінансової	звітності	(далі	-	«МСФЗ»).	
Фінансова	звітність	підготовлена	відповідно	до	принципів:	
-	методу	нарахування;	
-	безперервності	діяльності.	
Функціональною	 валютою	 підприємства	 є	 Українська	 гривня	 -	 національна	

валюта	України.	
Всі	дані	фінансової	звітності	округлені	з	точністю	до	тисяч	гривень	з	одним	

десятковим	знаком	після	коми.
Основні засоби( пояснення до таблиці 1 )
Об'єкти	основних	засобів	відображаються	у	фінансовій	звітності	за	фактични-

ми	витратами	за	вирахуванням	накопиченої	амортизації	та	збитків	від	знецінен-
ня.

У	разі	 якщо	об'єкт	 основних	 засобів	 складається	 з	 кількох	 компонентів,	 які	
мають	різний	строк	корисного	використання,	такі	компоненти	відображаються	як	
окремі	об'єкти	основних	засобів.

Наступні	ремонти	включаються	до	балансової	вартості	активу	або	відобража-
ються	окремо	як	актив,	тільки	якщо	ймовірно,	що	є	майбутні	економічні	вигоди,	
що	відносяться	до	цього	активу,	і	вартість	активу	може	бути	надійно	оцінена.	Всі	
інші	витрати	на	ремонт	і	техобслуговування	відображаються	у	звіті	про	доходи,	
витрати	 (Звіт	про	фінансові	результати)	в	 тому	періоді,	 в	якому	вони	виникли.	
Витрати	на	реконструкцію	і	модернізацію	капіталізуються,	а	замінені	об'єкти	спи-
суються.	Прибуток	або	збиток	від	списання	або	вибуття	відображається	на	ра-
хунках	прибутків	або	збитків	по	мірі	виникнення.

Власні активи
До	складу	необоротних	активів	належать:
-	Основні	засоби;
-	Інвестиційна	нерухомість.
До	складу	Інвестиційної	нерухомості	відносяться	згідно	п.	8	МСФЗ	40:
-	Земельна	ділянка	у	Генічеському	р-ні	та	База	відпочинку
розташованої	на	неї,	які	передані	в	оперативну	оренду	ПАТ	«ІФК».
На	обліку	ця	нерухомість	враховується	за	справедливою	вартістю	.У	2014р.	

була	проведена	експерта	оцінка	земельної	ділянки	та	бази	відпочинку.	Експерти-
за	проведена	оцінювачем	Ермоловою	Н.В.	(сертифікат	суб'єкта	оціночної	діяль-
ності	№	9789/10	від	16.07.2010	р.	№	9793/10	від	16.07.2010	р	виданими	Фондом	
державного	майна	України,	Сертифікатами	на	право	проведення	робіт	з	експерт-
ної	оцінки	майна,	майнових	і	немайнових	прав	бізнесу	№	1782	від	15.07.	2000	р.,	
№	654	від	28.10.1996	р.,	свідоцтво	про	реєстрацію	в	Державному	реєстрі	оціню-
вачів	№	 3708	 від	 14.07.2005г,	№	 3552	 від	 07.07.2005	 р,	 Свідоцтва	№	 279	 від	
12.06.2012г.,	виданого	Донецьким	науково-дослідним	інститутом	судової	експер-
тизи)

-	На	обліку	є	об'єкт	основних	засобів	не	введений	в	експлуатацію	-	Нежитлове	
приміщення.	Згідно	п.	55	МСФЗ	16	амортизація	на	цей	засіб	не	нараховується.	
Балансова	вартість	Нежитлового	приміщення	 -	 7564,8	 тис.	 грн..	На	обліку	цей	
об'єкт	враховується	за	справедливою	вартістю.

У	2014р.	була	проведена	експерта	оцінка	Нежитлового	приміщення.	Експер-
тиза	проведена	оцінювачем	Ермоловою	Н.В.	 (сертифікат	суб'єкта	оціночної	ді-
яльності	№	9789/10	від	16.07.2010	р.	№	9793/10	від	16.07.2010	р	виданими	Фон-
дом	 державного	 майна	 України,	 Сертифікатами	 на	 право	 проведення	 робіт	 з	
експертної	оцінки	майна,	майнових	і	немайнових	прав	бізнесу	№	1782	від	15.07.	
2000	р.,	№	654	від	28.10.1996	р.,	свідоцтво	про	реєстрацію	в	Державному	реєстрі	
оцінювачів	№	3708	від	14.07.2005г,	№	3552	від	07.07.2005	р,	Свідоцтва	№	279	від	
12.06.2012г.,	виданого	Донецьким	науково-дослідним	інститутом	судової	експер-
тизи)

Підприємство	застосовує	модель	справедливої			вартості.
У	составі	основних	засобів	підприємства	є	об’єкти,	які	повність	амортизовані	

(мають	залишкову	вартість	-	нуль	грн.).	
На	нашу	думку,	проводити	оцінку	цих	засобів	не	має	сенсу	(	не	є	доцільним)	

як	с	фінансової	точки	зору,	так	і	з	приводу	використання	трудових	ресурсів.	
У	состав	цих	засобів	входять:	комп’ютерна	техніка,	меблі	 ,	які	за	своєю	за-

гальною	вартістю	не	є	більше	5-10	тисяч	грн.(	сума	в	межах	суттєвості),	але	ви-
користовуються	у	діяльності	підприємства.

Амортизація ( пояснення до таблиці 1 )
Амортизація	основних	засобів	нараховується	за	методом	рівномірного	нара-

хування	зносу	протягом	передбачуваного	строку	їх	корисного	використання	і	ві-
дображається	у	складі	прибутку	або	збитку.	Амортизація	нараховується	з	дати	
придбання	об'єкта,	а	для	об'єктів	основних	засобів,	зведених	господарським	спо-
собом	-	з	моменту	завершення	будівництва	об'єкта	та	його	готовності	до	експлу-
атації.	 По	 земельних	 ділянках	 амортизація	 не	 нараховується.	 Амортизація	 не	
нараховується	на	об'єкти,	які	не	введені	в	експлуатацію	(не	використовуються).	
Строки	 корисного	 використання	 різних	 об'єктів	 основних	 засобів	 надані	 таким	
чином:

Назви груп основних засобів Коди 
рахун-

ків

Строки корисного 
використання 

(рік)
Земельні	ділянки	 101 -
Будівлі	та	споруди 103 20
ОЗ	у	орендованих	приміщеннях
ОЗ	не	готові	до	експлуатації
Інвестиційна	нерухомість 103 20
Обладнання	(сейфи) 	104,106 5
Меблі	та	вбудовуванні	елементи	обладнання 106 4
Офісне	устаткування	(комп'ютерна	техніка,	
пов'язані	з	ним	засоби	зчитування	або	друку	
інформації,	пов'язані	з	ними	комп'ютерні	програми	
(крім	програм,	витрати	на	придбання	яких	
визнаються	роялті,	та/або	програм,	які	визнаються	
нематеріальним	активом),	інші	інформаційні	
системи,	комутатори,	модулі,	модеми,	джерела	
безперебійного	живлення	та	засоби	їх	підключен-
ня	до	телекомунікаційних	мереж,	телефони	(у	
тому	числі	сотові))

 106 3

Транспортні	засоби 105 8
Інструменти,	прилади,	інвентар	(кулери,	
холодильники,	обігрівачі,	інше)

106 4

Довгострокові фінансові інвестиції.
Довгострокові	фінансові	активи	згідно	МСФЗ	32,39	обліковуються	за	первіс-

ною	вартістю	(собівартістю).	Ці	активи	не	є	ринковими	і	визначити	їх	справедливу	
вартість	 не	 представляється	 можливості.	 Достроковим	фінансовими	 активами	
компанії	є	внесок	в	уставний	фонд	іншого	підприємства.

Операції в іноземній валюті.
Операції	в	іноземній	валюті	переводяться	в	українську	гривню,	по	валютних	

курсах,	що	діяли	на	дати	здійснення	операцій.	Грошові	активи	та	зобов'язання,	
виражені	 в	 іноземній	 валюті	 станом	 на	 звітну	 дату,	 переводяться	 в	 гривню	 за	
курсом	НБУ,	що	діяв	на	звітну	дату.	Курсові	різниці,	що	виникають	в	результаті	
переведення	в	іноземну	валюту,	відображаються	у	складі	прибутку	чи	збитків.

Фінансові інструменти
Компанія	має	наступні	фінансові	активи:	дебіторська	заборгованість,	а	також	

фінансові	активи,	наявні	для	продажу.
Позики та дебіторська заборгованість( пояснення до таблиці 3)
Дебіторська	заборгованість	та	позики	являють	собою	не	котирувані	на	актив-

ному	ринку	фінансові	активи,	що	передбачають	одержання	фіксованих	або	під-
даються	визначенню	платежів.	Такі	активи	первісно	визнаються	за	справедли-
вою	вартістю,	яка	збільшується	на	суму	затрат,	що	безпосередньо	відносяться	до	
здійснення	 угоди.	Після	первісного	 визнання	позики	 та	дебіторська	 заборгова-
ність	оцінюються	за	амортизованою	вартістю,	яка	розраховується	з	використан-
ням	методу	ефективної	ставки	відсотка,	за	вирахуванням	збитків	від	їх	знецінен-
ня.	На	31.12.2014	р.	не	була	проведена	оцінка	по	амортизаційної	вартості,	тому	
що	вся	дебіторська	заборгованість	поточна	і	найближчим	часом	буде	погашена.	
До	дебіторської	заборгованості	відноситься	дебіторська	заборгованість	за	опе-
раціями	страхування	(основний	вид	діяльності).

Резерв	сумнівних	боргів	нараховується	тільки	на	звітну	дату	 (на	31	грудня)	
для	складання	річного	звіт,	використовуючи	коефіцієнт	сумнівності

Дебіторська	заборгованість	на	31.12.14	-	491	276,4	тис.	грн
Резерв	сумнівних	боргів	–	804,8	тис.грн
Дебіторська	заборгованість	(	рядок	1125	балансу)	–	490	471,6	тис.грн.
Фінансові активи, наявні для продажу
Фінансові	активи,	наявні	для	продажу,	являють	собою	фінансові	активи,	які	

навмисно	були	визначені	в	цій	категорії.	При	первісному	визнанні	такі	активи	оці-
нюються	за	справедливою	вартістю,	яка	збільшується	на	суму	затрат,	що	безпо-
середньо	відносяться	до	здійснення	угоди.

Грошові та прирівняні до них кошти.
Грошові	та	прирівняні	до	них	кошти	включають	готівку,	поточні	та	кореспон-

дентські	рахунки,	короткострокові	депозити	в	банках.
На 31.12.14

всього у тому числі в 
іноземній валюті

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	(сума	рядків	
1166	та	1167)

234	686,5 1823,0

зокрема:на	поточних	рахунках 18	353,6 1578,4
Вклади	в	банках	(депозити),	у	тому	числі	
(назва	банківської	установи):

216	325,4 1578,4

готівка	в	касі 7,5
Акціонерний капітал і дивіденди.
Компанія	емітувала	тільки	прості	акції,	які	відображаються	у	складі	власних	

коштів.
Дивіденди	за	поточний	період	не	нараховувалися	і	не	виплачувалися.
Резерви
Резерв	під	майбутні	виплати	співробітникам	формуються	у	вигляді	Резерву	

відпусток.	Станом	на	31.12.14(	рядок	1520	Балансу)	-	439	тис.грн

Придбання	(продаж)	неконтрольованої	частки	в	
дочірньому	підприємстві

4291

 Разом змін в капіталі 4295 168151 168151
 Залишок на кінець року 4300 17000 41 2040895 2057936
Керівник	 /	Кузьминов	О.В.	/

(підпис)
Головний	бухгалтер /	Боярченко	О.М.	/

(підпис)
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Резерв	розраховано,	як	середньомісячний	фонд	оплати	праці.
Резерв	сумнівних	боргів	нараховується	тільки	на	звітну	дату	 (на	31	грудня)	

для	складання	річного	звіту,	при	цьому	використовується	коефіцієнт	сумнівнос-
ті.

Страхові резерви.
Згідно	Розпорядження	Державної	комісії	з	регулювання	ринків	фінансових	по-

слуг	України	від	17.12.2004	року	N	3104	«Про	затвердження	Правил	формування,	
обліку	 та	 розміщення	 страхових	 резервів	 за	 видами	 страхування,	 іншими,	 ніж	
страхування	життя»	компанія	нараховує	та	веде	облік	наступних	резервів:	резерв	
незароблених	премій;	резерв	заявлених,	але	не	виплачених	збитків;	резерв	збит-
ків,	які	виникли,	але	не	заявлені.

Резерв	незароблених	премій-метод	«1/365»	-	«pro	rata	temporis»;
Резерв	 збитків,	 які	 виникли,	 але	 не	 заявлені	 -	 метод	фіксованого	 відсотка	

(10%);
Розміщення	страхових	резервів	на	31.12.14р.

Величина	сформованих	страхових	резервів	на	кінець	звітного	
періоду,	із	них:

288	122

технічних	резервів 288	122
у	тому	числі	резерви	незароблених	премій 260	972,5
резерв	заявлених,	але	не	виплачених	збитків 0,4
резерв	збитків,	які	виникли,	але	не	заявлені 27	149,1

Частка	перестраховиків	у	страхових	резервах»	(на	кінець	звітного	періоду)
Частка	перестраховиків	у	страхових	резервах	 157	444,5
у	тому	числі	частка	перестраховиків	у	резервах	незароблених	
премій

157	444,5

частка	перестраховиків	у	резервах	заявлених,	але	не	виплачених	
збитків

-

Оподаткування.
Податок	на	прибуток	розрахований	згідно	чинного	Податкового	кодексу	Укра-

їни.	Податок	на	прибуток	відображається	у	складі	збитку	за	поточний	період.
Податкові	різниці	підприємство	не	нараховує.	МСФЗ	12	«Податки	на	прибу-

ток»	передбачає	нарахування	тільки	тимчасових	податкових	різниць,	з	причини	
особливості	оподаткування	страхових	компаній,	виникають	тільки	постійні	подат-
кові	різниці.	На	цій	підставі	відстрочені	податкові	активи	та	зобов'язання	в	балан-
сі	відсутні.

Дохід.
Основний	дохід	підприємства	-	дохід	від	надання	послуг	страхування.
Нараховується	в	момент	настання	відповідальності	страховика.
Страхування	не	є	об'єктом	для	нарахування	податку	на	додану	вартість.
Інші доходи.
Це	доходи	від	операційної	оренди,	банківські	відсотки,	агентська	винагорода	

та	інше.
Операційна оренда.
Операційна	оренда	-	оренда,	при	якій	не	відбувається	істотного	перенесення	

всіх	ризиків	і	вигод,	пов'язаних	з	володінням	активу.	Орендні	платежі	при	опера-
ційній	оренді	відображаються	у	складі	витрат,	доходів	по	періодам	нарахування.

Витрати.
Всі	 витрати	 відображаються	 в	 обліку	 відповідно	 до	 принципу	 нарахування	

(тобто	в	момент	їх	здійснення).
Основні	статті	витрат:
-	 Собівартість	 -	 страхові	 виплати;	 прямі	 витрати,	 пов'язані	 із	 здійсненням	

страхової	діяльності;
-	 Адміністративні	 витрати	 –	 послуги	 оренди,	 утримання	 адміністративного	

апарату,	послуги	зв'язку,	юридичні	послуги,	утримання	основних	засобів	та	інші
-	Витрати	на	збут	-	реклама,	посередницькі	послуги,	резерв	сумнівних	боргів.
-	Інші	витрати	–	благодійність,	безнадійна	заборгованість
Голова	Правління	В.В.	Кузьмінов
Головний	бухгалтер	О.М.Боярченко

3) порядок та умови конвертації 
облігацій у власні акції емітента 
(для емітентів - акціонерних 
товариств)*

 Конвертація	не	передбачена.

4) інформація про права, які надають-
ся власникам облігацій, які 
планується розмістити

- права	купувати	та	продавати	
облігації	на	вторинному	
біржовому	та	позабіржовому	
ринках	цінних	паперів;
-	права	на	отримання	номінальної	
вартості	облігацій	при	настанні	
строку	їх	погашення;
-	права	на	здійснення	інших	
операцій,	що	не	суперечать	
чинному	законодавству	та	умовам	
розміщення.

5) інформація про об’єкт житлового 
будівництва, яким передбачається 
виконання зобов’язань за цільови-
ми облігаціями, власника земельної 
ділянки або землекористувача, 
замовника, забудовника та 
підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на 
земельну ділянку, на якій розташо-
вано об’єкт будівництва, яким 
забезпечується виконання 
зобов’язань за цільовими облігація-
ми;

Емітент	розміщує	дисконтні	
облігації.

дозволу на будівництво (рішення 
виконавчого органу відповідної 
ради або місцевої державної 
адміністрації про дозвіл на 
будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних 
робіт;
договору підряду, укладеного між 
замовником і підрядником, та інших 
документів (проектна, кошторисна, 
тендерна документація, тендерні 
пропозиції, акцепт тендерної 
пропозиції, повідомлення, запити, 
претензії тощо), які встановлюють, 
конкретизують, уточнюють або 
змінюють умови договору підряду 
(договірна документація) (у разі 
якщо для будівництва об'єкта 
емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження 
проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність 
(вишукувальні та проектні роботи 
для будівництва, зведення несучих 
та огороджувальних конструкцій, 
будівництво та монтаж інженерних і 
транспортних мереж);
договору про пайову участь в 
проектуванні та будівництві об'єкта 
житлового будівництва, інвестицій-
ного договору, договору про 
співробітництво, договору поруки 
тощо (у разі укладання такого 
договору)
(у разі прийняття рішення про 
публічне/приватне розміщення 
цільових облігацій, виконання 
зобов’язань за якими передбачаєть-
ся об’єктами житлового будівни-
цтва, для фінансування будівництва 
яких залучаються кошти від 
фізичних та юридичних осіб через 
розміщення облігацій)

6) рівень рейтингової оцінки відповід-
ного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування 
рейтингового агентства, дата 
визначення рейтингової оцінки та/
або останнього її оновлення*

 Рівень	рейтингової	оцінки	
відсутній.

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення 

укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/
приватного розміщення облігацій; 
адреса, де відбуватиметься 
укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/
приватного розміщення облігацій

 Дата	початку	укладання	
договорів	з	першими	власниками	
облігацій	–	23.03.2015	року.
Дата	закінчення	укладання	
договорів	з	першими	власниками	
облігацій	–	30.09.2015	року	
включно.

2) можливість дострокового закінчен-
ня укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/
приватного розміщення облігацій (у 
разі приватного розміщення - якщо 
на запланований обсяг облігацій 
укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю 
оплачено)

 У	випадку,	якщо	на	запланований	
обсяг	облігацій	укладено	договори	
з	першими	власниками	облігацій	
та	облігації	повністю	оплачені	
власниками	до	настання	дати	
закінчення	укладання	договорів	з	
першими	власниками	облігацій,	
Збори	учасників	Емітента	
приймають	рішення	про	
дострокове	закінчення	укладання	
договорів	з	першими	власниками	
облігацій,	затверджують	
результати	укладання	договорів	з	
першими	власниками	облігацій,	
затверджують	результати	
публічного	розміщення	облігацій	
та	звіт	про	публічне	розміщення	
облігацій.

3) дії, що проводяться в разі достроко-
вого закінчення укладення 
договорів з першими власниками у 
процесі публічного/приватного 
розміщення облігацій (якщо на 
запланований обсяг облігацій 
укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю 
оплачено)

 Збори	учасників	Емітента	
приймають	рішення	про	
дострокове	закінчення	укладання	
договорів	з	першими	власниками	
облігацій,	затверджують	
результати	укладання	договорів	з	
першими	власниками	облігацій,	
затверджують	результати	
публічного	розміщення	облігацій	
та	звіт	про	публічне	розміщення	
облігацій.
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4) порядок подання заяв на придбання 
облігацій

 Не	передбачено.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
Укладання	договорів	купівлі-продажу	облігацій	відбувається	виключно	на	
ПрАТ	«Українська	фондова	біржа»,	згідно	Правил	та	Регламенту	біржі,	яка	
знаходиться	за	адресою,	м.	Київ,	пров.	Рильський,	буд.	10	на	підставі	
Договору	про	організацію	розміщення	цінних	паперів	від	14.02.2015р.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій 
під час розміщення (за номінальною 
вартістю / з дисконтом (нижче 
номінальної вартості) / з премією 
(вище номінальної вартості))

 Запланована	ціна	продажу	
дисконтних	облігацій	встановлю-
ється	нижче	номінальної	вартості,	
і	становить	600,41	(шістсот	грн.	
41	коп.)	грн.	за	одну	облігацію.	
Фактична	ціна	продажу	облігацій	
при	розміщенні	визначається	на	
біржі	та	керується	при	цьому	
попитом	та	ринковими	умовами	
під	час	укладання	договорів	з	
першими	власниками	облігацій.	
Фактична	ціна	продажу	облігацій	
вказується	в	біржовому	контракті,	
і	не	може	бути	меншою	за	
заплановану	ціну	продажу	
облігацій,	не	більшою	за	
номінальну	та	не	може	дорівню-
вати	номінальній	вартості	
облігацій.

валюта, у якій здійснюється оплата 
облігацій (національна або іноземна 
валюта)

 Оплата	облігацій	здійснюється	в	
національній	валюті	України.

найменування і реквізити банку та 
номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації 
(якщо оплата облігацій здійснюєть-
ся у національній валюті та 
іноземній валюті, - окремо вказують-
ся номери рахунків у національній 
та іноземній валютах)

 №26002001162228	в	КРВ	ПАТ	
«КБ	«ХРЕЩАТИК»,	МФО		321024

строк оплати облігацій  Термін	оплати	облігацій	
встановлюється	відповідно	до	
умов	біржового	контракту,	але	не	
пізніше	30.09.2015	року	включно.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його 
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
Емітент	не	користується	послугами	андеррайтера.

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійсню-
вати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):
повне найменування 	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

«УКРАЇНСЬКА	ФОНДОВА	БІРЖА»
код за ЄДРПОУ 	14281095
Місцезнаходження 	01034,	м.	Київ,	пров.	Рильський,	буд.10
номери телефонів та 
факсів

	(044)	279-41-58

номер і дата видачі ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку - діяльності з 
організації торгівлі на 
фондовому ринку

 серія	АВ	№581214	від	26	квітня	2011	року

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування 	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

«НАЦІОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИТАРІЙ	
УКРАЇНИ»

Місцезнаходження 	04071,	м.	Київ,	вул.	Нижній	Вал,	буд.	17/8
код за ЄДРПОУ 	30370711
реквізити договору про 
надання реєстру власників 
іменних цінних паперів 
(номер, дата укладення) 
(зазначаються у разі 
складання такого 
договору)

	Договір	по	обслуговування	випуску	цінних	
паперів	№ОВ-7646	від	17.02.2015р.

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Централь-
ний депозитарій цінних паперів):
повне найменування 	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

«НАЦІОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИТАРІЙ	
УКРАЇНИ»

Місцезнаходження 	04071,	м.	Київ,	вул.	Нижній	Вал,	буд.	17/8
код за ЄДРПОУ 	30370711
реквізити договору про 
надання реєстру власників 
іменних цінних паперів 
(номер, дата укладення) 
(зазначаються у разі 
складання такого 
договору)

	Договір	по	обслуговування	випуску	цінних	
паперів	№ОВ-7646	від	17.02.2015р.

7 Строк та порядок 
повернення внесків, 
внесених в оплату за 
облігації, у разі визнання 
емісії облігацій недійсною

	У	разі	визнання	емісії	облігацій	недійсною,	
Збори	учасників	Емітента	не	пізніше	
5-ти	робочих	днів	з	дати	визнання	емісії	
облігацій	недійсною,	приймають	рішення	
про	повернення	грошових	коштів	першим	
власникам	облігацій.	Емітент	повертає	
грошові	кошти	першим	власникам	облігацій	
протягом	3-х	робочих	днів	з	дати	прийняття	
рішення	про	повернення	грошових	коштів	
першим	власникам	облігацій.

8 Строк та порядок повернен-
ня внесків, внесених в 
оплату за облігації, у разі 
незатвердження у встанов-
лені строки результатів 
укладення договорів з 
першими власниками у 
процесі публічного 
розміщення облігацій

	Емітент	повертає	грошові	кошти	першим	
власникам	облігацій	протягом	5-ти	робочих	
днів	з	кінцевої	дати	затвердження	
результатів	укладення	договорів	з	першими	
власниками	у	процесі	публічного	розміщен-
ня	облігацій.

9 Порядок надання копії 
зареєстрованого проспек-
ту емісії облігацій та копії 
зареєстрованих змін до 
проспекту емісії облігацій 
(у разі внесення таких змін) 
особам, які є учасниками 
приватного розміщення 
облігацій (у разі прийняття 
рішення про приватне 
розміщення облігацій)

	Емітент	проводить	публічне	розміщення	
облігацій.

10 Перелік осіб, які є 
учасниками приватного 
розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення 
про приватне розміщення 
облігацій), із зазначенням:

	Емітент	проводить	публічне	розміщення	
облігацій.

11 Умови та дата закінчення 
обігу облігацій

	Облігації	вільно	обертаються	на	ринку	протя-
гом	усього	терміну	їх	обігу.	Власниками	обліга-
цій	можуть	бути	фізичні	та	юридичні	особи,	ре-
зиденти	та	нерезиденти	України,	без	будь-яких	
обмежень.	Право	власності	на	придбані	обліга-
ції	виникає	згідно	статті	5	Закону	України	«Про	
Національну	
депозитарну	 систему	 та	 особливості	 електро-
нного	обігу	цінних	паперів	в	Україні»	з	моменту	
зарахування	 облігацій	 на	 рахунки	 власників	 у	
цінних	паперах	при	умові	їх	повної	оплати.
Строк	обігу	облігацій	–	починається	з	дня,	на-
ступного	за	днем	реєстрації	Національною	ко-
місією	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	
України	звіту	про	результати	розміщення	обліга-
цій	та	видачі	Свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	
облігацій	та	триває	по	31.03.2022	року	включ-
но.

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
Викуп	емітентом	облігацій	у	власників	облігацій	не	передбачена.

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі 
прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових 
облігацій):
Емітент	здійснює	публічне	розміщення	дисконтних	облігацій.

14 Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення 

погашення облігацій
	Дата	початку	погашення	–	01.04.2022	року.
Дата	закінчення	погашення	–	31.12.2022	
року.

2) умови та порядок надання 
товарів (послуг) (у разі 
прийняття рішення про 
публічне/приватне 
розміщення цільових 
облігацій)

	Не	передбачено.

3) порядок виплати номі-
нальної вартості облігації 
із зазначенням валюти, у 
якій здійснюється 
погашення (національна 
або іноземна валюта) (у 
разі прийняття рішення 
про публічне розміщення 
дисконтних облігацій)

	Емітент	переказує	грошові	кошти	в	
національній	валюті	України	на	грошовий	
рахунок	відкритий	Центральним	депозитарі-
єм	у	Розрахунковому	центрі	для	здійснення	
грошових	розрахунків	з	власниками	
облігацій.	Центральним	депозитарієм	
подається	до	Розрахункового	центру	
розпорядження	про	переказ	коштів	з	
рахунку	Центрального	депозитарію,	
відкритого	в	Розрахунковому	центрі,	на	
рахунки	депозитарних	установ	відповідно	
до	даних	реєстру,	складеного	на	дату	
початку	виплати	погашення.	Депозитарні	
установі	перераховують	грошові	кошти	
власникам	облігацій	відповідно	до	договорів	
про	обслуговування	рахунку	в	цінних	
паперах,	укладених	з	власниками	облігацій.
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4) можливість дострокового 
погашення емітентом всьо-
го випуску (серії) облігацій 
за власною ініціативою (по-
рядок повідомлення влас-
ників облігацій про при-
йняття емітентом рішення 
про дострокове погашення 
випуску (серії) облігацій; 
порядок встановлення ціни 
дострокового погашення 
облігацій; строк, у який об-
лігації мають бути 
пред’явлені для достроко-
вого погашення)

	Не	передбачено.

5) можливість дострокового 
погашення облігацій за ви-
могою їх власників (поря-
док повідомлення власни-
ків облігацій про прийняття 
емітентом рішення про до-
строкове погашення випус-
ку (серії) облігацій; порядок 
встановлення ціни достро-
кового погашення обліга-
цій; строк, у який облігації 
можуть бути пред’явлені 
для дострокового погашен-
ня)

 Не	передбачено.

дії, які проводяться у разі 
несвоєчасного подання 
облігацій для погашення 
(дострокового погашення) 
випуску (серії) облігацій

	У	разі,	якщо	у	депозитарної	установи	
відсутній	розрахунковий	рахунок	власника	
облігацій,	або	рахунок	вказано	не	вірно	
Депозитарна	установа	повідомляє	про	
надходження	грошових	коштів	власника	
облігацій	та	депонує	отримані	грошові	
кошти	на	відокремленому	рахунку	Емітента	
до	отримання	інформації	від	власника	
облігацій	про	наявність	у	нього	розрахунко-
вого	рахунку.	Після	отримання	від	власника	
облігацій	інформації	про	наявність	у	нього	
розрахункового	рахунку	Депозитарна	
установа	перераховує	грошові	кошти	
власникам	облігацій	відповідно	до	договорів	
про	обслуговування	рахунку	в	цінних	
паперах,	укладених	з	власниками	облігацій.

15 Порядок оголошення 
емітентом дефолту та 
порядок дій емітента в разі 
оголошення ним дефолту

	В	разі	неспроможності	Емітента	погасити	
частину	чи	повну	вартість	облігацій	власникам	
облігацій	у	строк	погашення,	встановлений	
даним	Проспектом	емісії,	Емітент	за	
рішенням	свого	вищого	органу	управління	
протягом	строку	погашення	облігацій	
оголошує	дефолт	в	спосіб	публікації	
оголошення	про	свою	неплатоспроможність

в	офіційному	друкованому	виданні	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку,	в	якому	було	опубліко-
вано	проспект	емісії	облігацій,	протягом	
п’яти	робочих	днів	після	прийняття	вищим	
органом	управління	відповідного	рішення.
В	разі	оголошення	дефолту	Емітент	
вдається	до	процедур,	передбачених	
чинним	законодавством,	в	тому	числі	
процедур	відновлення	платоспроможності,	
визначених	Законом	України	«Про	
відновлення	платоспроможності	боржника	
або	визнання	його	банкрутом».
В	разі	неспроможності	Емітента	погасити	
частину	чи	повну	вартість	облігацій	
власникам	облігацій	у	строк	погашення,	
встановлений	даним	Проспектом	емісії	
Емітент	в	разі	настання	страхового	
випадку	звертається	до	Страховика	для	
отримання	страхового	відшкодування.	
Страхове	відшкодування	виплачується	
СТРАХОВИКОМ	в	протягом	30	робочих	
днів	після	прийняття	рішення	про	його	
виплату.

16 Застереження про те, що 
загальна номінальна 
вартість випуску облігацій 
перевищує розмір 
власного капіталу емітента 
(у разі прийняття рішення 
про розміщення звичайних 
(незабезпечених) обліга-
цій)*

 ОБСЯГ	ВИПУСКУ	ОБЛІГАЦІЙ,	ЩО	
ПРОПОНУЄТЬСЯ	ДО	РОЗМІЩЕННЯ,	
ПЕРЕВИЩУЄ	РОЗМІР	ВЛАСНОГО	
КАПІТАЛУ	ЕМІТЕНТА.

17 Інші	відомості*
18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не 
може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідаль-
ність за достовірність відомостей, наведених у документах, що 
подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, 
несуть особи, які підписали ці документи

Від	емітента: директор
(посада)

_________
(підпис)

Постол Олександр Володимирович
(прізвище,	ім'я,	по	батькові)

М.	П.
Від	аудитора: директор	ПП	«АФ	

«АУДИТ	-	ОПТІМ»	
(посада)

_________
(підпис)

ТРУШКЕВИЧ ТЕТЯНА 
МИКОЛАЇВНА

(прізвище,	ім'я,	по	батькові)
М.	П.

Від	фондової	
біржі,	

Заступника	Голови	
правління	
(посада)

_________
(підпис)

Бутенко Денис Сергійович
(прізвище,	ім'я,	по	батькові)

М.	П.

ПОВІДОМЛЕННЯ	ПРО	ПРОВЕДЕННЯ	ЗАГАЛЬНИХ	ЗБОРІВ	ТОВАРИСТВА
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ»
(місцезнаходження:	65017,	м.	Одеса,	вул.	Рекордна,	25-Б)

повідомляє	про	проведення	чергових	Загальних	зборів	акціонерів,
які	відбудуться	17 квітня 2015 року об 11:00

за	адресою: за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А (2 поверх, 
конференц-зал)

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	 Звіт	 Правління	 про	 результати	фінансово-господарської	 діяльності	

Товариства	за	2014	р.
3.	Звіт	Наглядової	ради	Товариства	за	2014	р.
4.	Затвердження	звіту	і	висновків	Ревізійної	комісії	за	2014	р.
5.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	за	2014	р.
6.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	р.
7.	 Внесення	 змін	 до	 складу	 органів	 управління	 та	 контролю	 Товари-

ства.	
Дата	 складання	переліку	акціонерів,	 які	мають	право	на	 участь	 у	За-

гальних	 зборах	 –	 13	 квітня	 2015	 року.	 Для	 участі	 у	 зборах,	 акціонерам,	
включеним	 до	 зазначеного	 переліку,	 необхідно	мати	 при	 собі	 паспорт,	 а	
уповноваженим	 представникам	 акціонерів	 –	 довіреність	 на	 право	 пред-
ставляти	інтереси	акціонера,	оформлену	згідно	з	чинним	законодавством.

Реєстрація	акціонерів	здійснюється	з	10:15	до	10:45	за	місцем	прове-
дення	Зборів.	

Пропозиції	 щодо	 питань,	 включених	 до	 порядку	 денного	 вносяться	 у	
встановленому	законом	порядку	не	пізніше,	ніж	за	20	днів	до	проведення	
Загальних	зборів.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	матеріалами,	пов’язаними	з	питання-
ми	порядку	денного	Загальних	зборів	за	відповідним	письмовим	звернен-
ням	за	місцезнаходження	Товариства	–	м.	Одеса,	вул.	Рекордна,	25-Б,	при-
ймальня.	Відповідальною	особою	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	 із	
зазначеними	документами	є	Голова	правління	Товариства	–	Макаров	В.П.

Довідки	за	тел.	(0482)	777	24	88.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2014 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній

1 Усього	активів 69029 42603
2 Основні	засобі 52757 32872
3 Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
4 Запаси 0 0
5 Сумарна	дебіторська	заборгованість 10751 4204
6 Грошові	кошті	та	їх	еквіваленти 2 4
7 Нерозподілений	прибуток	(непокритий	

збиток)
(35927) (35783)

8 Власний	капітал 405 (21650)
9 Статутний	капітал 400,0 400,0
10 Довгострокові	зобов’язання 5326 5326
11 Поточні	зобов’язання 63298 58927
12 Чистий	прибуток	(збиток)	 (145) (809)
13 Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 40000 40000
14 Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	

власних	акцій	протягом	періоду
0 0

15 Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 9 9

Голова правління  В.П.Макаров
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ВІДКРИТЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ІСКРА»	 код	 ЄДРПОУ	
14314512,	 місцезнаходження:	 Україна,	 08154,	 Київська	 обл.	 Києво-
Святошинський	р-н	місто	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36,	нада-
лі	—	Товариство,	повідомляє	про	те,	що «28» квітня 2015 року об 13 год. 
30 хв	 за	адресою:	Україна, Київська обл., Києво-Святошинський ра-
йон, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (кафе «Промінь») 
відбудуться	загальні	збори	Товариства.

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

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії	загальних	зборів	акціонерів	Това-
риства.

2.	Обрання	головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	То-
вариства.

3.	Затвердження	порядку	ведення	(регламенту	)	загальних	зборів	акці-
онерів	Товариства;	затвердження	порядку	голосування	на	зборах,

4.	Звіт	Правління	про	результати	фінансово-господарської	діяльності	
Товариства	у	2014	році.

5.	Звіт	наглядової	ради	про	роботу	за	2014	рік.
6.	Звіт	ревізійної	комісії	про	перевірку	фінансово-господарської	діяль-

ності	 акціонерного	 товариства	 за	 результатами	 2013	 фінансового	 року.	
Висновок	 ревізійної	 комісії	 за	 підсумками	 перевірки	 фінансово-
господарської	діяльності	Товариства	за	результатами	2014	року

7.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	наглядової	ради,	
звіту	правління,	звіту	ревізійної	комісії.

8.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.
9.	Про	розподіл	прибутку	(порядку	покриття	збитків)	Товариства	за	під-

сумками	роботи	у	2014	році
10.	 Визначення	 основних	 напрямків	 діяльності	 Товариства	 на	

2015		рік.
11.	Про	зміну	найменування	товариства	у	зв’язку	з	приведенням	діяль-

ності	товариства	у	відповідності	з	вимогами	Закону.
12.	Внесення	змін	до	статуту	товариства	шляхом	затвердження	нової	

редакції	статуту	у	зв’язку	з	приведенням	діяльності	товариства	у	відповід-
ність	з	вимогами	Закону.

13.	Внесення	 змін	 та	доповнень	до	внутрішніх	 положень	 товариства	
шляхом	затвердження	нових	редакцій	положень:	Положення	про	загальні	
збори	акціонерного	товариства,	Положення	про	наглядову	раду,	Положен-
ня	про	виконавчий	орган,	Положення	про	ревізійну	комісію	товариства	у	
зв’язку	з	приведенням	діяльності	товариства	у	відповідність	з	вимогами	
Закону.

14.	Про	припинення	повноважень:	голови	та	членів	правління	Товари-
ства;	членів	спостережної	ради	Товариства;	про	припинення	повноважень	
членів	ревізійної	комісії.

15.	Про	обрання	гови	та	членів	правління	Товариства.
16.	Затвердження	кількісного	складу	наглядової	ради	Товариства.
17.	 Про	 обрання	 членів	 наглядової	 ради	 Товариства.	 Затвердження	

умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	укладаються	з	ними,	
встановлення	розміру	їх	винагороди,	обрання	особи,	яка	уповноважуєть-
ся	на	підписання	цивільно-правових	договорів	з	головою	та	членами	На-
глядової	ради	Товариства.

18.	Про	обрання	членів	ревізійної	комісії	Товариства.
Реєстрація	учасників	загальних	зборів	Товариства	буде	здійснюватись	

реєстраційною	комісією	з	12-30	години	до	13-15	години	за	місцем	прове-
дення	 загальних	 зборів	 Товариства:	 Україна,	 Київська	 обл.,	 Києво-
Святошинський	район,	м.	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36,	(кафе	
«Промінь»)	в	день	проведення	зборів.	Для	реєстрації	участі	в	загальних	
зборах	 акціонерам	 Товариства	 необхідно	 мати	 при	 собі	 паспорт,	 пред-
ставникам	 акціонерів	—	паспорт	 і	 довіреність,	 оформлену	 згідно	 вимог	
чинного	законодавства	України.	

Перелік	акціонерів	ВАТ	«Іскра»	»,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	Товариства,	призначених	на	28»	квітня	2015	року,	складається	
станом	на	24	годину	22	квітня	2015	року.	

Акціонери	Товариства	та	їх	повноважні	представники	можуть	ознайо-
митись	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	по-
рядку	 денного	 загальних	 зборів	 Товариства	 за	 адресою	 Київська	 обл.,	
Києво-Святошинський	район,	м.	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36,	
(адміністративна	будівля,	перший	поверх,	приймальня	директора)	у	робо-
чі	дні	з	08-00	до	16-00	(обідня	перерва	з	12-00	до	13-00),	а	в	день	прове-
дення	загальних	зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.

Посадова	особа	Товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	ак-
ціонерів	з	документами	—	голова	правління	Товариства	,	тел.	044	501	20	22;	
для	ознайомлення	з	документами	акціонер	або	його	повноважний	пред-
ставник	за	відповідною	довіреністю	має	звернутися	із	письмовою	заявою	
на	 ім’я	 Товариства	 за	 адресою:	 Україна,	 08154,	 Київська	 обл.	 Києво-
Святошинський	р-н	місто	Боярка,	вул.	40-річчя	Жовтня,	будинок	36

За	інформацією	звертатися	за	телефоном:	044	501	20	22.

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

найменування показника період
звітний попередній

усього	активів 612,8 609.2
основні	засоби 57,3 71.8
довгострокові	фінансові	інвестиції 370,8 370.8
запаси - -
сумарна	дебіторська	заборгованість 184,2 166.1
грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 0,2 0.5
нерозподілений	прибуток (1510,8) (1416.7)
власний	капітал 933,3 933.3
статутний	капітал 708,2 708.2
довгострокові	зобов'язання - -
поточні	зобов'язання 482,1 384.4
чистий	прибуток	(збиток) (94,1) (78.1)
середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 2832710 2832710
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

голова правління ВАТ «Іскра»   Баранов Костянтин Миколайович

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»

ПРАТ «ПРОДТОРГСЕРВІС»	 (код	 ЄДРПОУ	 20316194),	 місце	
знаходження:	Донецька	обл.,	м.	Краматорськ,	вул.	Щербакова,	1,	повідо-
мляє	про	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів,	які	відбудуться	
21 квітня 2015 року о 10-00 за	адресою:	м. Краматорськ, вул. Щербако-
ва, 1.

Порядок денний:
1.	Обрання	лічильної	комісії,	визначення	порядку	голосування,	регла-

менту	загальних	зборів.
2.	Обрання	Голови	та	Секретаря	загальних	зборів.
3.	Звіт	Директора	товариства	про	результати	фінансово-господарської	

діяльності	за	2014	рік.
4.	Звіт	Ревізора	товариства	за	2014	рік.
5.	Затвердження	результатів	фінансово-господарської	діяльності	Това-

риства	за	2014	рік.
6.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	за	2014	рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього	активів 1075,5 1035,6
Основні	засоби	 797,8 891,5
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість - -

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 277,7 144,1
Нерозподілений	прибуток	 463,6 426,1
Власний	капітал 1068,20 1030,7
Статутний	капітал 158,6 158,6
Довгострокові	забов`язання - -
Поточні	забов`язання 7,3 4,9
Чистий	прибуток	(збиток)	грн. 37,5 49,3
Середньорічна	кількість	акцій	(т.) 634579 634579
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду
(осіб)

4 5

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	буде	проводитися	в	день	про-
ведення	зборів	з	8-00	до	9-50	за	місцем	проведення	зборів.	Для	реєстрацій	
акціонеру	необхідно	пред’явити	паспорт	або	інший	документ,	який	посвід-
чує	особу,	а	уповноваженому	представнику	акціонера	–	довіреність	та	до-
кумент,	який	посвідчує	особу.	Для	ознайомлення	з	документами	щодо	по-
рядку	 денного,	 а	 також	 для	 внесення	 доповнень	щодо	 порядку	 денного	
акціонери	можуть	звертатися	з	понеділка	по	п’ятницю	з	10:00	до	15:00	до	
директора	за	місцезнаходженням	товариства.	Дата	складення	переліку	ак-
ціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах:	17.04.2015	р.	Теле-
фон	для	довідок:	(06264)	6-61-55.

Директор ПрАТ «Продторгсервіс»  Смирнов Сергій Павлович
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ПОТІ" 

(місцезнаходження 49044, м. Дніпропетровськ, вул.Гоголя, 15-А) пові-
домляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24
квітня 2015 року о 13.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя,
15-А, кімната 13. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах - 20 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття

рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-госпо-

дарську діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

4. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізора за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності
у 2014 році.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

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

Реєстрація учасників зборів з 12.00. до 12.50. в день проведення за-
гальних зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники
акціонерів - паспорт і належним чином оформлене доручення. особисто з
документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайоми-
тись у робочі дні за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд.
15-А, кім.13, з 10.00 до 14.00. Для ознайомлення з документами (матері-
алами) акціонеру необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, ви-
писку з рахунку в цінних паперах, а представнику акціонера - документ,
що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження пред-
ставника акціонера на право ознайомлення з документами - довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства. Відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа
Товариства - голова правління. В день проведення Зборів з документами
(матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці про-
ведення Зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами
зборів - Голова правління. Телефон для довідок (0562) 713-51-53.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЛОДО-
РОЗСАДНИК "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ" (далі - Товариство)

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 17 квітня 2015 р. о 11.00 год в приміщенні актової зали То-
вариства за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл. Бор-
щівський р-н смт. Скала-Подільська, вул. Купчинського, 13. Реєстра-
ція акціонерів: з 9-00 до 10-45 год в день проведення зборів. Для участі у
загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що пос-
відчує особу, довіреним особам - довіреність, оформлену згідно з чинним
законодавством та документ, що посвідчує цю довірену особу. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом
на 24 годину 10.04.2015 р.

Порядок денний:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акцонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів

акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Това-

риства про фінансово-господарську діяльність за звітний період та пер-
спективи розвитку Товариства на 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови наглядової
ради за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2014 р.
та затвердження висновків за 2014 р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту головного бухгал-
тера і затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання ревізора Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ Плодорозсадник "Скала-Подільський" за 2014 рік (тис. грн.)

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" під час підготовки до за-
гальних зборів Ви маєте можливість в робочі дні ознайомитися, за пись-
мовою заявою, з документами, пов'язаними з їх проведенням за адресою:
смт Скала-Подільська, вул. Купчинського, 13 в приміщенні бухгалтерії.
Відповідальна особа - гол. бухгалтер Трембовецька С.С. 

В день проведення зборів акціонери мають право ознайомитися з до-
кументами у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Това-
риства, будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавс-
твом, за адресою: 48720, Тернопільська обл. Борщівський р-н смт Скала-
Подільська, вул. Купчинського, 13

УВАГА! 
Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему Укра-

їни", цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом де-
позитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депози-
тарній установі,

З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час
реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів
17 квітня 2015 року, ПрАТ Плодорозсадник "Скала-Подільський" наголо-
шує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговуван-
ня рахунку в цінних паперах. 

Наглядова рада  
ПрАТ Плодорозсадник "Скала-Подільський"

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 500 486,5
Основні засоби 360,5 370
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 63,4 45,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,6 0,3
Нерозподілений прибуток (419,3) (413,1)
Власний капітал 419 425,2
Статутний капітал 416,3 416,3
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 81 61,3
Чистий прибуток (збиток) (6,2) (22,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 416260 416260
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 8625 7439
Основні засоби 1764 1893
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 5427 4779
Сумарна дебіторська заборгованість 1402 637
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 130
Нерозподілений прибуток 6385 4645
Власний капітал 8206 6466
Статутний капітал 446 446
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 419 973
Чистий прибуток (збиток) 1740 15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1783856 1783856
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.) 0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 13 13

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЯТЬКІВЦІ» 

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
Шановні акціонери !

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Дятьківці»	 (78200,	 Івано-
Франківська	обл.,	м.	Коломия,	вулиця	Заводська	3;	код	за	ЄДРПОУ:	
13640534	)	повідомляє	що	16 квітня 2015 року об 11 годині 00 хви-
лин	за	адресою:	м. Коломия, вулиця Заводська 3, в приміщенні 
актового залу Товариства	відбудуться	чергові	загальні	збори	акціо-
нерів.	Реєстрація	акціонерів	та	їх	уповноважених	представників	буде	
відбуватися	з	09	години	00	хвилин	до	10	години	50	хвилин	у	день	та	
за	місцем	проведення	зборів.	Для	участі	у	зборах	при	собі	необхідно	
мати	паспорт	або	документ,	що	посвідчує	особу	акціонера,	або	дові-
рену	 особу;	 для	 представників	 акціонерів	 —	 довіреність	 на	 право	
участі	у	зборах,	оформлене	відповідно	до	вимог	законодавства.

Датою	 складення	 переліку	 акціонерів	 для	 повідомлення	 про	 за-
гальні	 збори	є	5	березня	2015	року	 .	Перелік	акціонерів,	 які	мають	
право	на	участь	у	загальних	зборах,	складається	станом	на	24	годину	
10	квітня	2015	року.

Акціонери	можуть	ознайомитись	з	документами,	пов’язаними	з	по-
рядком	денним	за	місцезнаходженням	товариства,	в	кімнаті	«Юрист»	
в	робочий	час	та	за	наявності	паспорта.	Відповідальна	особа	за	озна-
йомлення	з	документами	Мокляк	Г.Я.

Телефон для довідок ( 0 34-33 ) 2-45-49.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Обрання	та	затвердження	складу	лічильної	комісії.
2.	Затвердження	регламенту	зборів	та	визначення	способу	голо-

сування	на	зборах.
3.	 Звіт	 Генерального	 директора	 про	 фінансово-господарську	 ді-

яльність	товариства	за	2014	рік.
4.	 Звіт	 ревізійної	 комісії	 про	 діяльність	 товариства	 у	 2014	 році,	

прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	ревізійної	комісії.
5.	Затвердження	висновку	ревізійної	комісії	щодо	річного	звіту	то-

вариства	за	2014	рік.
6.	Затвердження	річного	звіту	товариства	за	2014	рік.
7.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Генерального	

директора.
8.	 Звіт	 Наглядової	 ради	 про	 діяльність	 товариства	 у	 2014	 році,	

прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.
9.	 Затвердження	 порядку	 розподілу	 прибутку	 (	 збитку	 )	 за	

2014		рік.	
10.	 Прийняття	 рішення	 щодо	 попереднього	 схвалення	 значних	

правочинів,	які	можуть	вчинятися	товариством	протягом	не	більш	як	
одного	року.

11.	Обрання	членів	ревізійної	комісії	.
12.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів,	які	уклада-

тимуться	з	головою	та	членами	ревізійної	комісії	товариства,	обрання	
особи,	яка	уповноважується	на	підписання	цивільно-правових	дого-
ворів	з	головою	та	членами	ревізійної	комісії	товариства.	

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

Найменування показника Період
Звітний  попередній

Усього	активів 18361 19104
Основні	засоби 12328 12216
Довгострокові	фінансові	інвестиції -
Запаси 2377 1884
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2844 3988
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 124 339
Нерозподілений	прибуток
Власний	капітал 7832 8001
Статутний	капітал 1480 1480
Довгострокові	зобов’язання 4024 4024
Поточні	зобов’язання 7730 7079
Чистий	прибуток	(	збиток	) (169) (1399)
Середньорічна	кількість	акцій	(	шт	) 5918880 5918880
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(	шт)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(	
осіб)

112 109

Наглядова рада ПрАТ «Дятьківці» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №49, 13 березня 2015 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОР-
СЬКА ПЕРЛИНА» (ідентифікаційний	код	юридичної	особи	00413446)	
повідомляє	Вас,	що	чергові	загальні	збори	акціонерів	ПАТ		СП		«Чорно-
морська	перлина»	відбудуться	«24» квітня 2015 року о 12.00 годині	за	
адресою:	Одеська обл., Татарбунарський р-н., с.  Базар’янка, вул. Ви-
ноградна, буд. 1-а у Таборі праці та відпочинку, в приміщенні їдальні. 
Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	відбудеться	у	день	проведення	
загальних	зборів	з	11.00	до	12.00	годин	за	місцем	проведення	загальних	
зборів	акціонерів.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	
участь	у	загальних	зборах:	20.04.2015	року.

Порядок денний:
1.	Про	обрання	членів	лічильної	комісії,	голови	та	секретаря	зборів	та	

затвердження	регламенту	зборів;
2.	Про	звіт	Наглядової	ради	та	про	прийняття	рішення	за	наслідками	

розгляду	звіту;
3.	Про	обрання	членів	наглядової	ради,	затвердження	умов	цивільно-

правових	договорів,	трудових	договорів	(контрактів),	що	укладатимуться	з	
ними,	встановлення	розміру	 їх	 винагороди,	обрання	особи,	яка	 уповно-
важується	 на	 підписання	 договорів	 (контрактів)	 з	 членами	 наглядової	
ради;	

4.	Про	звіт	правління	та	про	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	
звіту;

5.	Про	звіт	ревізійної	комісії	та	про	затвердження	висновків	ревізійної	
комісії;

6.	Про	затвердження	річного	звіту	товариства;
7.	Про	розподіл	прибутку	і	збитків	товариства	та	про	затвердження	роз-

міру	річних	дивідендів;
8.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	бути	вчинені	

протягом	року	з	ПАТ	«Універсал	Банк»	і	предметом	яких	є	майно	(роботи,	
послуги)	Товариства	вартістю	більше	ніж	25	відсотків	вартості	його	активів	
за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності.	Визначення	особи	(осіб),	
яким	надаються	повноваження	щодо	укладання	таких	правочинів.

9.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	бути	вчинені	
протягом	року	з	АТ	«Райффайзенбанк	Аваль»	і	предметом	яких	є	майно	
(роботи,	 послуги)	 Товариства	 вартістю	 більше	 ніж	 25	 відсотків	 вартості	
його	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звітності.	Визначення	
особи	(осіб),	яким	надаються	повноваження	щодо	укладання	таких	право-
чинів.

10.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	бути	вчинені	
протягом	року	з	ПАТ	«ПУМБ»	і	предметом	яких	є	майно	(роботи,	послуги)	
Товариства	вартістю	більше	ніж	25	відсотків	вартості	його	активів	за	дани-
ми	останньої	річної	фінансової	 звітності.	Визначення	особи	 (осіб),	яким	
надаються	повноваження	щодо	укладання	таких	правочинів.

З	матеріалами,	пов’язаними	з	порядком	денним	зборів,	акціонери	та	їх	
представники	можуть	ознайомитись	з	10.00	до	16.00	годин	кожного	робо-
чого	 дня	 за	 адресою:	 68162,	 Одеська	 обл.,	 Татарбунарський	 р-н.,	
с.		Базар’янка,	вул.	Шевченка,	буд.	37	(приймальня).	Уповноважена	особа	
з	питань	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–Асаула	С.М.

Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	документ,	що	
посвідчує	особу,	який	зафіксований	у	реєстрі	 (бажано	 -	паспорт).	Пред-
ставникам	акціонерів	крім	того	-	довіреність,	оформлену	згідно	з	чинним	
законодавством.	Для	батьків,	які	представляють	інтереси	своїх	неповно-
літніх	дітей,	крім	паспорта	необхідно	мати	свідоцтво	про	народження	ди-
тини.

Наглядова рада
Тел. для довідок: 048-777-06-46

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПАТ СП «Чорноморська перлина» (тис. грн.)

Найменування показника 
період 
звітний 

2014

період 
попере-

дній 2013
Усього	активів 275687 219751
Основні	засоби 31609 30381
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 17417 17270
Сумарна	дебіторська	заборгованість 225549 171363
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 398 10
Нерозподілений	прибуток 218004 178864
Власний	капітал 235826 196683
Статутний	капітал 6316 6316
Довгострокові	зобов'язання 1157 453
Поточні	зобов'язання 39140 11292
Чистий	прибуток	(збиток) 37130 37130
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 25264000 25264000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 165 107

Наглядова	рада	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №241»,	в	подальшому	Това-
риство,	місцезнаходження	Товариства: 08300	Київська	обл.,	м.	Бориспіль,	
вул.	Запорізька,	буд.	16,	наступним	повідомляє	про	проведення	чергових	
загальних	зборів	акціонерів.

Загальні	збори	акціонерів	відбудуться	17 квітня 2015 року о 10 год. 
00  хв.	за	адресою	(місце	проведення):	08300 Київська обл., м. Борис-
піль, вул. Запорізька, буд. 16,	побутове приміщення.

На	загальних	зборах	будуть	розглянуті	наступні	питання порядку 
денного, що	виносяться	на	голосування:

1.	Обрання	членів	Лічильної	комісії
2.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік	
3.	Звіт	Ревізійної	комісії,	затвердження	висновків	Ревізійної	комісії	за	

результатами	діяльності	Товариства	у	2014	році
4.	Звіт	Наглядової	Ради,	звіт	Правління	Товариства.	Прийняття	рішен-

ня	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради,	звіту	Правління,	звіту	
Ревізійної	комісії

5.	Розподіл	прибутку	і	збитків	Товариства	за	2014	рік
Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-

гальних	зборах	Товариства,	станом	на	24	годину	10.04.2014.
Реєстрація	акціонерів	для	участі	у	зборах	відбуватиметься	17 квітня 

2015 року	за	місцем	проведення	загальних	зборів	акціонерів	ПрАТ	СПМК	
241	з	09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.

Для	реєстрації	та	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	
документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	представникам	акціонерів	необ-
хідно	мати	при	собі	паспорт	та	довіреність	на	право	представляти	інтер-
еси	акціонерів	на	загальних	зборах,	оформлену	відповідно	до	вимог	за-
конодавства	України.

Пропозиції	акціонерів	щодо	порядку	денного	загальних	зборів	акціоне-
рів	Товариства	будуть	прийматися	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	про-
ведення	 загальних	 зборів	 акціонерів,	 за	 адресою:	 08300	 Київська	 обл.,	
м.		Бориспіль,	вул.	Запорізька,	буд.	16,	побутове	приміщення.	Пропозиції	
подаються	у	письмовій	формі	із	зазначенням:	прізвища,	імені,	по-батькові	
(найменування)	 акціонера,	 який	 вносить	 пропозицію;	 кількості,	 типу	 та/
або	класу	належних	акціонеру	акцій;	змісту	пропозиції	до	питання	чи	про-
екту	рішення.	

Акціонери	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	при-
йняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	за	адресою:	08300	Київська	обл.,	
м.	Бориспіль,	вул.	Запорізька,	буд.	16,	побутове	приміщення,	в	робочі	дні	
з	8.00	год.	до	17.00	год.,	відповідальна	особа	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	 з	 документами	 –	 Бойко	 Анатолій	 Пантелеймонович,	 голова	
правління	ПрАТ	СПМК	241.

Довідки	за	телефоном:	(050)	410	80	88	та	за	адресою:	08300	Київ-
ська	обл.,	м.	Бориспіль,	вул.	Запорізька,	буд.	16,	побутове	приміщен-
ня.

Основні показники
 фінансово-господарської діяльності підприємства 

за 2014 р.(тис. грн.)* 

Найменування показника 
Період

звітний попере-
дній

Усього	активів		 3457 3089
Основні	засоби		 896 642
Довгострокові	фінансові	інвестиції	та	поточні	
фінансові	інвестиції

- -

Запаси	 220 131
Сумарна	дебіторська	заборгованість 2174 2152
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 30 3
Інші	активи 122 119
Нерозподілений	прибуток -5255,2 -3095
Інші	власний	капітал	 820 820
Статутний	капітал	 260 260
Довгострокові	зобов'язання	 6630 3808
Поточні	зобов'язання	 1002 1296
Чистий	прибуток	(збиток) (2160) 270
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 1041143 1041143
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	
на	викуп	власних	акцій	протягом	
періоду	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

9 9

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

Голова правління  А.П.Бойко
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ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГАРАНТ – ЛАЙФ» 
(надалі	–	Товариство),	код	ЄДРПОУ	31025837,	місцезнаходження	якого	

м.	Київ,	вул.	Червоноармійська,	15/2,	повідомляє	про	скликання	річних	За-
гальних	зборів	акціонерів	Товариства	за	рішенням	Наглядової	Ради	Това-
риства	від	23.02.2015	року,	які	відбудуться	21.04.2015 р. об 11:00	за	адре-
сою:	м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната 206,	 з	 наступним	
порядком	денним	(переліком	питань,	що	виносяться	на	голосування):

1.	Обрання	членів	лічильної	комісії.
2.	Затвердження	регламенту	роботи	річних	Загальних	зборів	акціонерів	

Товариства.
3.	Звіт	Правління	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	на-

слідками	розгляду	звіту.
4.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	за	2014	рік	та	прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту.
5.	Звіт	Ревізійної	Комісії	Товариства	за	2014	рік,	прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	та	затвердження	висновків	Ревізійної	Комісії	То-
вариства.

6.	Затвердження	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2014	рік.
7.	Розподіл	прибутку	за	підсумками	діяльності	Товариства	у	2014	році.
8.	Затвердження	суми	інвестиційного	доходу	за	2014	рік,	отриманого	від	

розміщення	коштів	із	страхування	життя	та	участі	в	прибутках	страховика,	
що	належить	до	розподілу	за	договорами	страхування	життя.

9.	Попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчинятися	То-
вариством	протягом	року.

10.	Припинення	повноважень	членів	Наглядової	Ради.
11.	Обрання	членів	Наглядової	Ради.
12.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів	з	членами	Нагля-

дової	 Ради,	 встановлення	 розміру	 їх	 винагороди	 та	 обрання	 особи,	 яка	
уповноважується	 на	 підписання	 цивільно-правових	 договорів	 з	 членами	
Наглядової	Ради.

13.	Припинення	повноважень	членів	Ревізійної	комісії.
14.	Обрання	членів	Ревізійної	Комісії.
15.	Затвердження	умов	цивільно-правових	договорів	з	членами	Ревізій-

ної	 комісії,	 встановлення	 розміру	 їх	 винагороди	 та	 обрання	 особи,	 яка	 
уповноважується	 на	 підписання	 цивільно-правових	 договорів	 з	 членами	
Ревізійної	комісії.

16.	Внесення	змін	та	доповнень	до	Статуту	Товариства	шляхом	викладен-
ня	його	у	новій	редакції	та	затвердження	нової	редакції	Статуту	Товариства.

17.	Визначення	уповноваженої	особи	на	підписання	нової	редакції	Ста-
туту	Товариства	та	на	здійснення	дій	з	державної	реєстрації	Статуту.

18.	 Затвердження	 Положення	 про	 Дирекцію	 Товариства,	 визначення	
уповноваженої	особи	на	його	підписання.

19.	Затвердження	Положення	про	Наглядову	Раду	Товариства,	визна-
чення	уповноваженої	особи	на	його	підписання.

20.	Затвердження	Положення	про	Ревізійну	Комісію	Товариства,	визна-
чення	уповноваженої	особи	на	його	підписання.

Акціонери	(їх	представники)	реєструються	для	участі	у	річних	Загаль-

них	зборах	акціонерів	за	місцем	їх	проведення:	початок	реєстрації	-	10:00;	
закінчення	реєстрації	–	10:45.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	річних	
Загальних	зборах	акціонерів	–	15.04.2015	року.	

Для	реєстрації	 акціонера	 (його	представника)	для	участі	 у	річних	За-
гальних	зборах	акціонерів	Товариства	необхідно	надати:

-	акціонеру	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт);
-	представнику	(довіреній	особі)	–	документ,	що	посвідчує	особу	(пас-

порт)	 та	 довіреність	 для	 участі	 у	 річних	 Загальних	 зборах	 акціонерів,	
оформлену	згідно	законодавства	України;	для	керівників	юридичних	осіб	 –	
документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	документ	про	призначення	на	по-
саду	 та	оригінал	виписки	 зі	 статуту	акціонера	–	юридичної	 особи,	 у	 якій	
визначені	повноваження	керівника	або	нотаріальна	копія	статуту	акціоне-
ра	–	юридичної	особи.

Порядок	ознайомлення	акціонерів	 (їх	представників)	з	матеріалами,	з	
якими	вони	можуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	річних	Загальних	
зборів	акціонерів:	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	пи-
тань	порядку	денного,	акціонери	(їх	представники)	можуть	ознайомитися	
за	місцем	знаходження	Товариства:	м.	Київ,	вул.	Червоноармійська,	15/2,	
кімната	№	206	до	дати	скликання	річних	Загальних	зборів	акціонерів	в	ро-
бочі	дні:	понеділок	–	п’ятниця	з	9.00	по	17.00.;	та	в	день	проведення	річних	
Загальних	зборів	акціонерів	(м.	Київ,	вул.	Червоноармійська,	15/2,	кімната	
206).	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	
з	документами	–	Голова	Правління	Щучьєва	Тетяна	Андріївна.

Про	 бажання	 ознайомитися	 з	матеріалами	 прохання	 повідомляти	 за-
вчасно.	 Контактна	 особа	 -	 начальник	 юридичного	 відділу	 Войніч	 Олена	
Павлівна,	тел.	+38	(044)	594-87-00

Довідки	за	телефоном:	+38	(044)	594-87-00	
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

Товариства (тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього	активів	 229550 161883
Основні	засоби	 18614 19078
Довгострокові	фінансові	інвестиції	 5804 4084
Запаси	 41 23
Сумарна	дебіторська	заборгованість	 5686 3036
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 137347 80932
Нерозподілений	прибуток	 23785 10984
Власний	капітал	 65215 64317
Статутний	капітал	 28200 28200
Довгострокові	зобов'язання	 0 0
Поточні	зобов'язання	 3865 4985
Чистий	прибуток	(збиток)	 898 (2370)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 28200000 28200000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб)	 11 12

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Голова Правління 06.03.2015 р. ________________ Т.А. Щучьєва
М.П.	

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

нерухомістю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	

ТОВАРИСТВО	"ДЖИ	ПI	
АЙ-IНВЕСТ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 32490684
3.	Місцезнаходження 01054,	м.	Київ,	вул.	Олеся	

Гончара,	буд.	57-Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	451-44-47	229-96-37
5.	Електронна	поштова	адреса dgipiinvest@emitent.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	
додатково	використовується	емітентом	
для	розкриття	інформації

www.jpi.com.ua

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Посадова	особа	Голова	Правлiння	Лимарєв	Роман	Миколайович	(пас-

порт:	серiя	ЕС	номер	857697	виданий	Центральним	РВ	Сiмферопольського	
МУГУ	 МВС	 України	 в	 Криму	 12.03.1999)	 призначений	 на	 посаду	 з	

12.03.2015р.	строком	на	3	(три)	роки	згiдно	Протоколу	№1/2015	рiчних	за-
гальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	 АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«ДЖИ	ПI	АЙ-IНВЕСТ»	вiд	11.03.2015р.	Акцiями	Товариства	не	володiє.	Не-
погашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Iншi	посади,	
якi	обiймала	ця	особа	протягом	своєї	дiяльностi:	ТОВ	«Тренд»,	заступник	
директора.

Посадова	особа	Голова	Правлiння	Коломейчук	Євген	Володимирович	
(паспорт:	серiя	ВВ	номер	028286	виданий	Докучаєвським	МВ	УМВС	Украї-
ни	у	Донецькiй	обл.	18.09.1997)	звiльнений	з	посади	з	11.03.2015р.	згiдно	
Протоколу	 №1/2015	 рiчних	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ДЖИ	 ПI	 АЙ-IНВЕСТ»	 вiд	 11.03.2015р.	
Акцiями	 Товариства	 не	 володiє.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	 злочини	 немає.	 Cтрок,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	
посадi:	з	27.06.2013р.	по	11.03.2015р.

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 Лимарєв Роман Миколайович

(підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)
М.П. 11.03.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЖИ ПI АЙ-IНВЕСТ”
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ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ» 
код ЄДРПОУ 13373004 повідомляє,

що	чергові	загальні	збори	акціонерів	відбудуться	16 квітня 2015 року 
об 10.00	 за	 адресою: 39800, м. Комсомольськ Полтавської обл., 
вул.  Конституції, 32/34, 2-й поверх, кімната переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
2.	Обрання	лічильної	комісії.
3.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Виконавчого	органу	

(Директора)	за	2014	рік	та	визначення	основних	напрямків	діяльності	то-
вариства	на	2015	рік.

4.	Затвердження	висновків	Ревізора.	Затвердження	річного	звіту	това-
риства.

5.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради.
6.	Розподіл	прибутку	і	збитків	за	2014	рік.
7.	Затвердження	планових	нормативів	розподілу	чистого	прибутку	на	

2015	рік.
8.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Наглядової	ради	

та	Ревізора.
9.	Прийняття	рішення	про	вчинення	значних	правочинів,	якщо	ринкова	

вартість	майна,	робіт	або	послуг,	що	є	предметом	такого	правочину,	пере-
вищує	25	відсотків	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	
звітності	товариства.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	–	з	9.00	до	9.45	у	день	про-
ведення	зборів.

Дата	 складання	 списку	 акціонерів,	 які	 повинні	 бути	 повідомлені	 про	
проведення	чергових	зборів	-	01	березня	2015р.,	дата	складання	списку	
акціонерів,	які	мають	право	участі	у	них	-	9	квітня	2015р.	24.00.

Для	участі	у	зборах	необхідно	мати:
акціонерам	–	документ,	що	посвідчує	особу,
представникам	акціонерів	–	належним	чином	посвідчену	довіреність.
Особа,	вiдповiдальна	за	порядок	ознайомлення	акцiонерiв	з	докумен-

тами,	юрисконсульт	Чижова	О.В.	 (кабінет	юрисконсульта).	Телефон	для	
довідок:	(050)773-03-25.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства 

(тис.грн.)
Найменування показників 2014 рік 2013 рік

Усього	активів 5471 6737
Основні	засоби 3641 4164
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 347 636
Сумарна	дебіторська	заборгованість 944 924
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 3 347
Нерозподілений	прибуток -581 1227
Власний	капітал 3003 4811
Статутний	капітал 664 664
Довгострокові	зобов’язання - -
Короткострокові	кредити	банків - 160
Поточні	зобов’язання 2468 1926
Чистий	прибуток	(збиток) -1808 -271
Середньорічна	кількість	акцій 2654672 2654672
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

122 151  

Наглядова рада ПРАТ «Регенерат»

 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОВРУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11847»
які	відбудуться	15 квітня 2015 року	(код	ЄДРПОУ	03116697)	за	адре-

сою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, буд. 162, 
актовий зал. Початок	зборів	об	15 год. 00 хв.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	буде	проводитися	15 квітня 
2015 року з 13-45 до 14-45	за	місцем	проведення	зборів.	Для	реєстрації	
акціонерів	необхідно	мати	при	собі	паспорт	(	або	документ	,	що	його	за-
мінює).	

Дата	складання	переліку	акціонерів	,	які	мають	право	на	участь	у	За-
гальних	зборах	акціонерів	складається	станом	на	24	години	за	три	робо-
чих	дні	до	дня	проведення	зборів	у	порядку	,	встановленому	законодав-
ством	про	депозитарну	систему	України	.	

Порядок денний:
1.Про	обрання	робочих	органів	загальних	зборів	Товариства	та	затвер-

дження	регламенту	роботи	.
2.Звіт	директора	про	результати	фінансово	–	господарської	діяльності	

Товариства	за	2014р.	та	прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту	
директора	.

3.Звіт	Наглядової	ради	за	2014рік	та	прийняття	рішення	за	наслідками	
розгляду	звіту	.

4.Звіт	Ревізійної	комісії	за	2014р.	та	прийняття	рішення	за	наслідками	
розгляду	звіту.

5.Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014р.
6.Затвердження	 порядку	 розподілу	 прибутку(покриття	 збитків)	 за	

2014р.	та	визначення	основних	напрямків	роботи	Товариства	на	2015р.
7.Про	обрання	директора	Товариства.
Ознайомитися	з	усіма	необхідними	матеріалами	,	що	стосуються	по-

рядку	денного	,	з	якими	можна	ознайомитися	під	час	підготовки	до	Загаль-
них	 зборів	 ,	 можна	 за	 адресою	 :	 Житомирська	 область	 ,	 м.Овруч	
вул.		Б.		Хмельницького	162	,	кім.1	в	робочі	дні	з	10.00	до	16.00.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
Фінансово-господарської діяльності ПАТ «Овруцьке АТП-11847»

За 2014 рік
найменування	показника Період

попередній 	звітний
усього	активів: 1246 983
основні	засоби 	645 	488
довгострокові	фінансові	інвестиції 51 66
запаси 73 55
сумарна	дебіторська	заборгованість 311 222
грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 164 149
нерозподілений	прибуток 1996 2118
власний	капітал
статутний	капітал 386 386
довгострокові	зобов'язання
поточні	зобов'язання 2856 2715
чистий	прибуток	(збиток) 96 -122
середньорічна	кількість	акцій 1542669 1542669
кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду
чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

98 99

Телефон для довідок: (04148) 4-21-88, 4-36-11.
Директор ПАТ «Овруцьке АТП-11847»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ»(далі — Товариство)
(код за ЄДРПОУ 35633051)

Наглядова	Рада	Товариства	повідомляє	акціонерів	про	проведення	10 квіт-
ня 2015 року	річних	загальних	зборів	акціонерів	відповідно	до	рішення	Нагля-
дової	ради	Товариства	від	23	січня	2015	року.	Адреса	проведення	річних	за-
гальних	 зборів	 акціонерів	 Товариства	 —	 м. Київ, провулок Музейний,4. 
Початок	реєстрації	акціонерів	Товариства	—	10.00	година	10	квітня	2015	року.	

Порядок денний
1.	Обрання	Головуючого	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів	Това-

риства.
2.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	за	2012-2014	роки.
3.	Обрання	Наглядової	Ради	Товариства	.
4.	Про	затвердження	річної	фінансової	звітності	Товариства	за	2012	-2014	

роки.
5.	Про	затвердження	порядку	розподілу	прибутку,	строк	та	порядок	ви-

плати	 частки	 прибутку	 (дивідендів),	 визначення	 порядку	 покриття	 збитків	
Товариства	за	2012-2013	роки.

6.	Про	затвердження	Протоколів	Наглядової	Ради	Товариства.
7.	Про	приведення	діяльності	Товариства	у	відповідність	вимогам	Зако-

ну	України	«Про	акціонерні	Товариства»

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ»

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПрАТ «УКРТАРА-ВОЛАНПАК» 
повідомляє,	що	чергові	Загальні	Збори	акціонерів	відбудуться 21 квіт-

ня 2015 року, початок о 11 год.00 хв. за	адресою:	03045 м.Київ, вул. Но-
вопирогівська, 58А

Порядок денний:
1.	Визначення	 чисельності	 лічильної	 комісії	 Товариства,	 строку	 дії	 її	

повноважень	та	обрання	персонального	складу.
2.Затвердження	звіту	правління	Товариства	за	підсумками	роботи	за	

2014	 рік.	 Визначення	 основних	 напрямів	 діяльності	 Товариства	 на	
2015		рік.

3.	Затвердження	звіту	наглядової	ради	Товариства	за	підсумками	ро-
боти	за	2014	рік.

4.	Затвердження	звіту	і	висновків	ревізійної	комісії	Товариства	за	під-
сумками	роботи	за	2014	рік.

5.	Затвердження	річних	результатів	діяльності	Товариства,	річного	зві-
ту	 Товариства,	 балансу,	 звіту	 про	фінансові	 результати	 та	 інших	форм	
річної	звітності	за	2014	рік.

6.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку,	строку	та	порядку	випла-
ти	дивідендів	за	2014	рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)
Найменування	показника Період

Звітний	
2014	р.

Попередній	
2013	р.

Усього	активів 4825 4910
Основні	засоби 1506 1043
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 195 162
Сумарна	дебіторська	заборгованість 3667 2878
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 104 806
Нерозподілений	прибуток (10253) (6150)
Власний	капітал 335 335
Статутний	капітал 725 725
Довгострокові	зобов’язання 11888 8790
Поточні	зобов’язання 2130 1210
Чистий	прибуток	 (4103) (1847)
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 290000 290000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	року

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

8 11

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	за-
гальних	зборах	акціонерів	–21	квітня	2015року

Реєстрація	 акціонерів	 проводиться	 з	 10	 год	 00хв.	 До	 10год.	 45хв.	 у	
день	та	за	місцем	проведення	зборів.	Для	реєстрації	та	участі	у	зборах	
акціонери	повинні	мати	при	собі	паспорт	або	інший	документ,	що	посвід-
чує	особу;	 для	 уповноважених	осіб	—	паспорт	або	 інший	документ,	що	
посвідчує	 особу,	 та	 доручення,	 оформлене	 згідно	 з	 чинним	 законодав-
ством	України.	

До	дати	проведення	загальних	зборів	акціонери	можуть	ознайомитись	
з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішення	з	питань	порядку	ден-
ного	зборів,	за	місцезнаходженням	товариства	за	адресою:	03045	м.Київ,	
вул.Новопирогівська,	58А,	з	11год.30хв.	до	12год.00хв.	кожного	четверга,	а	
в	день	проведення	загальних	зборів	—	також	у	місці	їх	проведення.	

Посадова	особа	товариства,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами	—	Морозова	Валентина	Миколаївна.

Пропозиції	щодо	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерів	Товари-
ства,	будуть	прийматися	не	пізніше,	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	
загальних	зборів	акціонерів	Товариства	за	адресою:	01103	м.Київ,	вул.Кік-
відзе,5

Довідки за тел.:259-45-37
Правління

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ»,

місцезнаходження: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул.  М. Краснова, 12А, ідентифікаційний код 00292333 (надалі – То-
вариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних 

зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)
які	відбудуться	20 квітня 2015 року за	адресою: Україна, Запорізь-

ка  обл., м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12А, актова зала. 
Початок	Зборів	о 12.00 годині.
Реєстрація	 акціонерів	 для	 участі	 у	 Зборах	 проводиться	 за	 адресою	

проведення	Зборів	з	11.00	годин	до	11.45	годин	у	день	проведення	Збо-
рів.

Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Збо-
рах	–	14.04.2015р.

Для	реєстрації	та	участі	у	Зборах	необхідно	мати:	
-	паспорт	або	інший	визначений	чинним	законодавством	документ,	що	

посвідчує	особу;
-	довіреність	або	інші	документи,	які	відповідно	до	чинного	законодав-

ства	підтверджують	повноваження	–	представникам	акціонерів.
Порядок денний:

1.	Обрання	лічильної	комісії.
2.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	Зборів.
3.	Звіт	Правління	за	2014	рік,	прийняття	рішення	за	наслідками	роз-

гляду	звіту	Правління	щодо	оцінки	діяльності	протягом	звітного	періоду.
4.	Звіт	Наглядової	Ради	Товариства	за	2014	рік,	прийняття	рішення	за	

наслідками	розгляду	звіту	Наглядової	ради	щодо	оцінки	діяльності	про-
тягом	звітного	періоду.

5.	Розгляд	висновку	незалежного	аудитора	щодо	фінансової	звітності	
за	2014	рік.	Затвердження	річного	звіту	Товариства	за	2014	рік.	

6.	Про	розподіл	прибутку	Товариства.
7.	Прийняття	рішення	про	вчинення	Товариством	значних	правочинів,	

затвердження,	попереднє	схвалення	значних	правочинів	та	надання	по-
вноважень	по	прийняттю	рішень	про	вчинення	Товариством	значних	пра-
вочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис. грн.)

Найменування показника період
2014р 2013р

Усього	активів		 51609 51527
Основні	засоби		 28713 24490
Довгострокові	фінансові	інвестиції		 14 14
Запаси	 7288 4150
Сумарна	дебіторська	заборгованість		 11902 8139
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 981 988
Нерозподілений	прибуток	 30761 30169
Власний	капітал	 44903 44271
Статутний	капітал	 13227 13227
Довгострокові	зобов'язання	 2593 2482
Поточні	зобов'язання	 4114 4774
Чистий	прибуток	(збиток)	 632 793
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 52908000 52908000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

244 233

З	матеріалами,	пов’язаними	з	порядком	денним	Зборів,	особи,	які	ма-
ють	право	на	участь	у	загальних	зборах,	можуть	ознайомитися	у	робочі	
дні	у	робочий	час	за	адресою:	м.	Запоріжжя,	вул.	Миколи	Краснова,	12А,	
кабінет	Корпоративного	секретаря	(особа,	відповідальна	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	з	документами	–	Голова	правління).	Пропозиції	щодо	
порядку	денного	направляти	в	письмовій	формі	за	тією	ж	адресою.

Додаткову	інформацію	можна	отримати	за	телефоном:	(061)	278-79-38.
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8.	Про	приведення	Товариства	у	відповідність	вимогам	Закону	України	
«Про	інститути	спільного	інвестування».

9.	Про	внесення	змін	до	Статуту	та	затвердження	Статуту	Товариства	у	
новій	редакції.

10.	Про	внесення	змін	до	Регламенту	та	затвердження	Регламенту	Това-
риства	у	новій	редакції.

11.	Про	внесення	змін	до	Проспекту	емісії	та	затвердження	Проспекту	
емісії	Товариства	у	новій	редакції.	

12.	Про	визначення	уповноваженої	особи	на	підписання	Статуту	в	новій	
редакції	та	на	підписання	внутрішніх	положень	Товариства.

13.	Про	затвердження	договору	про	обслуговування	емісії	цінних	папе-
рів.

14.	Про	затвердження	договору	про	управління	активами	Товариства.

15.	 Про	 затвердження	 договору	 про	 обслуговування	 активів	 Товари-
ства.

16.	Про	затвердження	договору	про	відкриття	рахунку	у	цінних	паперах
17.	Про	затвердження	договору	банківського	рахунку.
18.	Про	прийняття	рішення	щодо	заміни	зберігача	активів	Товариства.
19.	Про	затвердження	рішення	про	щодо	нового	зберігача	активів	Това-

риства.
20.	Прийняття	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	

можуть	вчинятися	Товариством	протягом	року,	визначення	їх	характеру	та	
граничної	вартості.

21.	Про	розгляд	та	затвердження	документів,	що	стосуються	діяльності	
Товариства.

Голова Наглядової Ради

Шановні акціонери

 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМГАРАНТ»!
Наглядова	 рада	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «СТРАХОВА	

КОМПАНІЯ	 «УКРПРОМГАРАНТ»,	 що	 знаходиться	 за	 адресою:	 Україна,	
49005,	м.	Дніпропетровськ,	вул.	Писаржевського,	1-а	(надалі	–	Товариство)	
(код	ЄДРПОУ	31549726)	повідомляє	про	скликання	річних	загальних	збо-
рів	акціонерів	Товариства	(надалі	–	загальні	збори).

Дата	проведення	Загальних	Зборів 24 квітня 2015 року.
Загальні	збори	проходитимуть	за	адресою: Україна, 49005, м Дніпро-

петровськ, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 516-б.
Перелік	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах	Това-

риства,	буде	складено	станом	на	24	годину	за	три	робочі	дні	до	дня	про-
ведення	зборів,	а	саме	на	24	годину	«20»	квітня	2015	року.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	повноважних	представників	для	участі	у	збо-
рах	буде	здійснюватись	за	місцем	проведення	зборів	«24»	квітня	2015	року	
з	11	години	00	хвилин	до	11	години	45	хвилин.

Початок	проведення	Загальних	Зборів	о 12 год. 00 хв.
Порядок денний загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «СК «УКРПРОМГАРАНТ»:
1.	Про	прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	збо-

рів.
2.	Прийняття	рішення	 за	 наслідками	розгляду	 звіту	Наглядової	 ради,	

звіту	Генерального	директора,	звіту	Ревізора.
3.	Про	затвердження	річних	результатів	діяльності	та	річного	звіту	Това-

риства	за	2014	рік,	затвердження	річної	фінансової	звітності	за	2014	рік.	
4.	Затвердження	порядку	розподілу	прибутку	Товариства	за	результата-

ми	роботи	у	2014	році	(чи	визначення	порядку	покриття	збитків).	
5.	Затвердження	розміру,	строку	та	порядку	виплати	дивідендів	акціоне-

рам	Товариства	за	результатами	роботи	у	2014	році.
6.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	

ради.
7.	 Обрання	 членів	 Наглядової	 ради	 Товариства.	 Затвердження	 умов	

цивільно-правових	договорів,	що	будуть	укладатися	з	членами	Наглядової	
ради.	 Обрання	 особи,	 яка	 уповноважується	 на	 підписання	 цивільно-
правових	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

8.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Ревізора	Товариства.
9.	Обрання	Ревізора	Товариства.	Затвердження	умов	цивільно-правового	

договору,	що	буде	укладатися	із	Ревізором.	Обрання	особи,	яка	уповноважу-
ється	на	підписання	цивільно-правового	договору	із	Ревізором.

Для	реєстрації	та	участі	у	зборах	при	собі	необхідно	мати:	акціонерам		–	
документ,	який	посвідчує	особу,	представникам	акціонерів	–	довіреність	на	
право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах,	оформлену	відповідно	

до	вимог	чинного	законодавства,	або	інший	документ,	який	підтверджує	по-
вноваження	представника,	та	документ,	який	посвідчує	особу	(паспорт).

Під	час	підготовки	до	загальних	зборів	акціонери	мають	право	ознайо-
митися	з	матеріалами	загальних	зборів	та	документами,	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного.

Ознайомлення	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	пи-
тань	порядку	денного,	відбувається	від	дати	надіслання	акціонерам	пові-
домлення	про	скликання	зборів	до	дати	проведення	зборів,	у	робочі	дні	з	
понеділка	 по	 четвер,	 з	 10:00	 до	 12:00	 за	 адресою:	 49005,	 м.	 Дніпропе-
тровськ,	вул.	Писаржевського,	1-а,	кім.	516-б.

В	день	проведення	загальних	зборів	«24»	квітня	2015	року	ознайомлен-
ня	акціонерів	з	матеріалами	загальних	зборів	та	документами,	необхідни-
ми	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	відбувається	у	місті	
проведення	загальних	зборів	Товариства.

Ознайомлення	з	документами	здійснюється	особисто	акціонером	–	при	
пред’явленні	документа,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	або	представником	
акціонера	–	при	пред’явленні	довіреності,	оформленої	у	відповідності	до	
вимог	чинного	законодавства,	а	також	документа,	що	посвідчує	особу	(пас-
порт).

Відповідальна	особа	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми	–	Генеральний	директор	Товариства	Сапай	Сергій	Олександрович.

Додаткову	інформацію	можливо	отримати	за	телефоном:	(0562)	333-992.	
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ  «СК  «УКРПРОМГАРАНТ» (тис. грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2014 р.

Попередній 
2013 р.

Усього	активів 14	561,0 14	452,0
Основні	засоби - -
Запаси - -
Сумарна	дебіторська	заборгованість 10926,0 10	610,0
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2063,0 2	334,0
Нерозподілений	прибуток	(Непокриті	збитки) 1289,0 875,0
Власний	капітал 12450,0 12	013,0
Статутний	капітал 10920,0 10	920,0
Довгострокові	зобов’язання	 2044,0 2379,0
Поточні	зобов’язання	 67,0 60,0
Чистий	прибуток	(збиток) 437,0 472,0
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 105 105
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)

3 3

Наглядова рада ПрАТ «СК «УКРПРОМГАРАНТ»
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Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРОФОСФАТ»

Місцезнаходження	товариства:	04080,	м.	Київ,	вул.	Фрунзе,	буд.	86.
ПУБЛІЧНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «АГРОФОСФАТ»	 (код	 

ЄДРПОУ:	36633213),	повідомляє,	що	річні	загальні	збори	акціонерів	Товари-
ства	відбудуться	«15» квітня 2015 року о 11 годині 00 хв.	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 86., у кімнаті № 59. 

Реєстрація	 акціонерів	 проводиться:	 «15»	 квітня	 2015	 року	 з	 10.00	 до	
10.50	за	місцем	проведення	загальних	зборів	Товариства.

Датою	складання	переліку	акціонерів	які	мають	право	на	участь	у	чергових	
загальних	зборах	акціонерів,	визначається	24:00	година	«09»	квітня	2015р.

Для	реєстрації	та	участі	у	загальних	зборах,	акціонерам	необхідно	мати	
паспорт,	а	уповноваженим	особам	акціонера	–	документ,	що	посвідчує	осо-
бу	та	довіреність	оформлену	відповідно	до	діючого	законодавства.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:
1.	Затвердження	регламенту	зборів.	Вибори	Голови	та	секретаря	збо-

рів,	лічильної	комісії.
2.	Звіт	Виконавчого	органу	про	результати	фінансово-господарської	ді-

яльності	Товариства	у	2014	році.	Прийняття	рішення	 за	наслідками	роз-
гляду	звіту.

3.	Звіт	Наглядової	ради	про	результати	фінансово-господарської	діяльнос-
ті	Товариства	у	2014	році.	Прийняття	рішення	за	наслідками	розгляду	звіту.

4.	Висновок	Ревізійної	комісії	по	результатам	фінансово-господарської	
діяльності	Товариства	у	2014	році.	Прийняття	рішення	за	наслідками	роз-
гляду	висновку.

5.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014р.
6.	Визначення	 порядку	 розподілу	 прибутку	 (покриття	 збитків)	 Товари-

ства	за	підсумками	2014	року.
7.	Ухвалення	рішення	про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	що	

можуть	вчинятися	Товариством	протягом	2015р.	Визначення	характеру	та	

граничної	вартості	таких	правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2014 рік.

Попередній 
2013 рік.

Усього	активів 53	691 43	718
Основні	засоби		 511 596
Довгострокові	фінансові	інвестиції		 - -
Запаси	 13	845 5 125
Сумарна	дебіторська	заборгованість		 25	128 14	191
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 1 -
Нерозподілений	прибуток	 615 674
Власний	капітал	 50 615 50	674
Статутний	капітал	 50 000 50 000
Довгострокові	зобов'язання	 - -
Поточні	зобов'язання	 3	076 3	044
Чистий	прибуток	(збиток)	 (59) 615
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.)	 200 000 000 200 000 000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	
протягом	періоду	(шт.)	

- -

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	
викуп	власних	акцій	протягом	періоду	

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

2 3

Акціонери	та	уповноважені	особи	акціонерів	можуть	ознайомитись	з	ма-
теріалами	щодо	питань	порядку	денного	чергових	загальних	зборів	акціоне-
рів	за	місцезнаходженням	Товариства:	04080,	м.	Київ,	вул.	Фрунзе,	буд.	86.,	
у	кімнаті	№	59.,	у	робочі	дні	(понеділок	–	п’ятниця)	з	9.00	до	17.00	години.

Посадова	особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	Генеральний	директор	Товариства	–	Осіпов	Олег	Костянти-
нович.	Телефон	для	довідок	+38	(044)	209	01	27;

Генеральний директор ________ Осіпов Олег Костянтинович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАЛУШАВТОТРАНС»

(77300,								Івано-Франківська	обл.,	м.	Калуш,	вул.	Грушевського	104,	 
код	за	ЄДРПОУ:	03117062)

повідомляє	що	24 квітня 2015 року об 10.00 за	адресою:        м. Калуш, 
вул. Грушевського 104 (приміщення ПАТ «Калушавтотранс») відбу-
дуться	загальні	збори	акціонерів

Порядок денний :
1.	Прийняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	Загальних	зборів	

акціонерів.	
2.	Затвердження	звіту	Директора,	Наглядової	Ради	та	Ревізійної	ко-

місії	про	фінансово-господарську	діяльність	ПАТ	та	стан	Товариства	за	
2014р.	

3.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	Товариства	за	2014	рік	за	
наслідками	звітів	Директора,	Наглядової	Ради	та	Ревізійної	комісії.	

4.	Розподіл	прибутку	(	збитку	)	Товариства	отриманого	у	2014	році.
5.	Переобрання	(або	підтвердження	повноважень)	голови	та	членів	

Наглядової	ради,	голови	та	членів	Ревізійної	комісії.
6.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів,	які	можуть	вчиняти-

ся	ПАТ	«Калушавтотранс»	протягом	наступного	календарного	року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

товариства (тис.грн) 
Найменування показника період

звітний попередній
Усього	активів	 768 618
Основні	засоби	 500 362
Довгострокові	фінансові	інвестиції

Запаси	 206 219
Сумарна	дебіторська	заборгованість 8 4
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	 3 5
Нерозподілений	прибуток	 281 283
Власний	капітал	
Статутний	капітал	 321 321
Довгострокові	зобов’язання	 5 3
Поточні	зобов’язання	 160 9
Чистий	прибуток	(збиток)	 2 30
Середньорічна	кількість	акцій	(шт.) 1282000 1282000
Кількість	власних	акцій,	викуплених	протягом	
періоду	(шт.)	

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
власних	акцій	протягом	періоду	

0 0

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	
(осіб)	

2 2

Перелік	акціонерів,	 які	мають	право	на	участь	у	 загальних	 зборах,	
складається	станом	на	24годину									20	квітня	2015	року.	З	матеріалами,	що	
стосуються	 порядку	 денного	 загальних	 зборів,	 акціонери	 Товариства	
можуть	 ознайомитися	 за	 адресою:	 м.	 Калуш,	 вул.	 Грушевського	 104	
(приміщення	ПАТ	« Калушавтотранс)	в	робочий	час,	відповідальна	осо-
ба	Побігун	Л.В.	Для	участі	у	зборах	при	собі	необхідно	мати	паспорт	або	
документ,	що	посвідчує	особу	акціонера,	або	довірену	особу;	для	пред-
ставників	акціонерів	—	доручення	на	право	участі	у	зборах,	оформлене	
відповідно	до	вимог	законодавства.	Реєстрація	акціонерів	та	їх	уповно-
важених	представників	буде	відбуватися	з	09.00	до	09.50	у	день	та	за	
місцем	проведення	зборів.

Директор ПАТ «Калушавтотранс»

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення чергових загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРОПРОМТЕХНІКА»

Код	ЄДРПОУ	03765045
Чернігівська	область,	смт.	Козелець,	вул..Толстого,	буд.	32-А.	

Чергові	загальні	збори	акціонерів	Приватного	акціонерного	товариства	
«Агропромтехніка»	відбудуться	21	квітня	2015	року	о	10-й	годині	за	адре-
сою:	 17000,	 Україна,	 Чернігівська	 область,	 смт.Козелець,	 
вул..Толстого,	буд.	32-А	(кабінет	директора).

Реєстрація	учасників	загальних	зборів	відбудеться	за	місцем	проведен-
ня	зборів	21	квітня	2015	року	з	09.00	до	09.45.	Право	участі	у	загальних	
зборах	 мають	 акціонери,	 згідно	 переліку	 акціонерів,	 складеному	 на	
17.04.2015	р.

Порядок денний.
1.	Обрання	голови	та	секретаря	загальних	зборів
2.	Обрання	лічильної	комісії.
3.	 Звіт	 директора	 про	 результати	фінансово-господарської	 діяльності	

товариства	за	2014	рік.
4.	Звіт	наглядової	ради	товариства	за	2014	рік.
5.	Звіт	ревізора	за	2014	рік.
6.	Затвердження	балансу	та	звіту	про	фінансові	результати	за	2014	рік.
Для	участі	в	загальних	зборах	необхідно	мати	документ,	що	посвідчує	

особу,	а	для	представників	акціонерів	-	доручення,	оформлене	згідно	з	чин-
ним	законодавством.

Акціонери	товариства	можуть	ознайомитися	з	матеріалами,	необхідни-
ми	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	у	робочі	дні,	робочий	

час	за	місцем	знаходження	товариства.	Відповідальний	за	порядок	озна-
йомлення	акціонерів	з	документами	-	директор	товариства	Кишка	Василь	
Пантелійович.	

Отримати	додаткову	 інформацію	можна	у	виконавчому	органі	товари-
ства	або	за	телефоном:	(04646)	2-13-01.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «Агропромтехніка»

Найменування показника період
2014 2013

Усього	активів 421 454
Основні	засоби 339 380
Довгострокові	фінансові	інвестиції - -
Запаси 20 16
Сумарна	дебіторська	заборгованість 41 60
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 21 19
Нерозподілений	прибуток - -
Власний	капітал 332 332
Статутний	капітал 185 185
Довгострокові	зобов’язання - -
Поточні	зобов’язання 4 14
Чистий	прибуток	(збиток) (100) (77)
Середньорічна	кількість	акцій	(	шт.) 740531 740531
Кількість	акцій,	викуплених	протягом	періоду	(шт.) - -
Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду

- -

Чисельність	працівників	на	кінець	періоду	(осіб) 3 4

Директор ПрАТ «Агропромтехніка»                            В.П.Кишка

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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 19.	 ПАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ	КАР'ЄР 78
 20. ПРАТ БОРОДЯНСЬКИЙ	РАЙАГРОПОСТАЧ 16
 21. ПРАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-1 31
 22. ПРАТ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ	КОМБІКОРМОВИЙ	ЗАВОД 34
 23. ПРАТ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ	КОМБІКОРМОВИЙ	ЗАВОД 36
 24.	 ПАТ ВЕСЕЛКА 70
 25. ЗАТ ВИДОБУВНА	КОМПАНІЯ	«УКРНАФТОБУРІННЯ» 48
 26. ПРАТ ВИНАГРОКОМПЛЕКС 72
 27.	 ВАТ ВНДІАЕН	(НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ	І	ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ	ІНСТИТУТ	АТОМНОГО	ТА	ЕНЕРГЕТИЧНОГО	

НАСОСОБУДУВАННЯ)
33

 28.	 ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ	КОМБІНАТ	ХЛІБОПРОДУКТІВ 35
 29.	 ПРАТ ВОРОНОВИЦЬКЕ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«АГРОМАШ»	 42
 30. ПАТ ВСЕСВІТ 40
 31. ПРАТ ГІРНИК 30
 32. ПАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 51
 33. ПАТ ГУСЯТИНМАШ 80
 34.	 ПАТ ДЖИ	ПІ	АЙ-ІНВЕСТ 101
 35. ПАТ ДМК	«ТАВРІЯ» 27
 36. ПРАТ ДЯДЬКІВЦІ 99
 37.	 ПАТ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 56
 38.	 ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 46
 39.	 ПАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 54
 40.	 ПАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10	 35
 41.	 ПРАТ ЕНВІЖН-АКТИВИ 25
 42.	 ПРАТ ЕНВІЖН-УКРАЇНА 25
 43.	 ПАТ ЕРА 36
 44.	 ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 85
 45.	 ПАТ ЗАВОД	МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ	ТА	МЕТАЛООСНАСТКИ 41
 46.	 ПАТ ЗАВОД	МОЛОЧНОЇ	КИСЛОТИ 53
 47.	 ПАТ ЗАВОД	ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ	МАТЕРІАЛІВ 68
 48.	 ПАТ ЗАВОД	ПОБУТОВОЇ	ТА	ПРОМИСЛОВОЇ	ХІМІЇ 52
 49.	 ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 103
 50. ПРАТ ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД 74
 51. ПАТ ЗАПОРІЗЬКА	КОНДИТЕРСЬКА	ФАБРИКА 84
 52. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ	ВТОРМЕТ 18
 53. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 70
 54.	 ПРАТ ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД 84
 55. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ	ЗАВОД	ПЛАСТМАСОВИХ	ВИРОБІВ	«ІСКРА» 74
 56. ПРАТ ЗЗБК	№11 42
 57.	 ПАТ ЗНКІФ	«АЛЕГРО	ФОНД	ЗРОСТАННЯ» 103
 58.	 ПАТ ЗНКІФ	«СИНЕРГІЯ-5» 49
 59.	 ПРАТ ІВАНКІВСЬКИЙ	МАСЛОЗАВОД 16
 60. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ	ЗАВОД	ЗБК 46
 61. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ	СУДНОРЕМОНТНИЙ	ЗАВОД 77
 62. ВАТ ІСКРА 98
 63. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 106
 64.	 ПАТ	АКБ КАПІТАЛ	 69
 65. ПРАТ КИЇВСТАР 15
 66. ПАТ КИЇВСЬКА	МІЖНАРОДНА	ФОНДОВА	БІРЖА	 76
 67.	 ПРАТ КИЇВСЬКИЙ	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ	М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ	ЗАВОД	«ДАРНИЦЬКИЙ» 52
 68.	 ПАТ КИЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	«АНАЛІТПРИЛАД» 28
 69.	 ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ	ІНСТИТУТ	«МІСЬКБУДПРОЕКТ» 105
 70.	 ПАТ КОМПАНІЯ	КАТРАН 15
 71.	 ПАТ КОНЦЕРН	«ФРЕШ	АП» 17
 72.	 ТОВ КРЕДИТ-РЕЙТИНГ 45
 73.	 ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ	КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ	«	КВАРЦ» 44
 74.	 ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ	РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 32
 75.	 ПАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ	ЦУКРОВИЙ	ЗАВОД	 30
 76.	 ПРАТ ЛАН 54
 77.	 ПАТ МАРС 79
 78.	 ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 37
 79.	 ПАТ МЕДІКАЛ	ТОМОГРАФ	ІНВЕСТМЕНТ 56
 80.	 ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 43
 81.	 ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ	САТП-1402 104
 82.	 ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ	ЗАВОД	БУДІВЕЛЬНИХ	МАТЕРІАЛІВ 83
 83.	 ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ	І	КОСТРУКТОРСЬКЕ	БЮРО	БУРОВОГО	ІНСТРУМЕНТУ 22
 84.	 ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ	І	КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ	ІНСТИТУТ	ЕМАЛЬОВАНОГО	ХІМІЧНОГО	ОБЛАДНАННЯ	І	

НОВИХ	ТЕХНОЛОГІЙ	КОЛАН
19

 85.	 ПАТ НАФТОАВТОМАТИКА 76
 86.	 ПАТ НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ	ЗАВОД	«ДНІПРО» 73
 87.	 ПАТ НІЖИНСЬКИЙ	ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ	ЗАВОД 22
 88.	 ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ	ХЛІБОЗАВОД 54
 89.	 ПРАТ НОЛЬГА 22
 90.	 ПАТ ОВРУЦЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	11847 102
 91.	 ПРАТ ОДЕСАГРОШЛЯХБУД 47
 92.	 ТОВ ОІЛАГРОІНВЕСТ 58
 93.	 ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 55
 94.	 ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ	РИБГОСП 69
 95.	 ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК	«СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ» 99
 96.	 ПАТ ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇ	«СУМИГАЗ» 50
 97.	 ПРАТ ПО	ТУРИЗМУ	ТА	ЕКСКУРСІЯХ	«МИКОЛАЇВТУРИСТ» 36
 98.	 ПАТ ПОЛТАВАКОНДИТЕР 31
 99.	 ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ	СПЕЦКАР’ЄР 75
 100. ПРАТ ПОТІ 80

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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 101. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКЕ	ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ	ПІДПРИЄМСТВО 35
 102. ПРАТ ПРОДТОРГСЕРВІС 98
 103. ПАТ ПРОКРЕДИТ	БАНК 17
 104.	 ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 102
 105. ПРАТ РЕЙТИНГОВЕ	АГЕНТСТВО	«ІНВЕСТ	РЕЙТИНГ» 57
 106. ПАТ РЕМ	ПОБУТ	ТЕХНІКА 53
 107.	 ПРАТ РЕМДЕТАЛЬ 33
 108.	 ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 26
 109.	 ПАТ РИНОК	МАЛИНОВСЬКИЙ 97
 110. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 46
 111. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 82
 112. ПРАТ РМС	«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА» 83
 113. ПАТ РОМЕНСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«СОРТНАСІННЄОВОЧ» 77
 114.	 ПАТ СЕБ	КОРПОРАТИВНИЙ	БАНК 75
 115. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ	РЕСОРНИЙ	ЗАВОД 57
 116. ПАТ СІАМ-КАПІТАЛ	 38
 117.	 ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ	ПІДПРИЄМСТВО	«ЧОРНОМОРСЬКА	ПЕРЛИНА» 100
 118.	 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«УКРАЇНА» 81
 119.	 ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА	ПЕРЕСУВНА	МЕХАНІЗОВАНА	КОЛОНА	№241 100
 120. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА	ПЕРЕСУВНА	МЕХАНІЗОВАНА	КОЛОНА	№501 24
 121. ПАТ СТЕБЛІВСЬКА	БАВОВНЯНА	ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА	ФАБРИКА 55
 122. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ЗЛАГОДА» 14
 123. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«КД	ЖИТТЯ» 81
 124.	 ПАТ 	СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«МИР» 39
 125. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 71
 126. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«УКРПРОМГАРАНТ» 104
 127.	 ПАТ СТРАХОВИЙ	АЛЬЯНС	«МЕРКУРІЙ» 39
 128.	 ПАТ СУМИРИБГОСП 18
 129.	 ПАТ СУМИРИБГОСП 19
 130. ПАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА	ФОНДОВА	БІРЖА 81
 131. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗ 20
 132. ПРАТ ТЕХНІКА	 43
 133. ПРАТ ТОМАШПІЛЬСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	10548 37
 134.	 ПАТ ТРЕСТ	ЖИТЛОБУД	–	1 43
 135. ПРАТ УКРАВТОМАТИКА	 40
 136. ПАТ УКРАЇНСЬКА	СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ГАРАНТ-ЛАЙФ» 101
 137.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКА	ФІНАНСОВА	ГРУПА	 73
 138.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКА	ФІНАНСОВА	МЕРЕЖА 71
 139.	 ТОВ УКРАЇНСЬКЕ	КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ	АГЕНТСТВО 14
 140.	 ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 26
 141.	 ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 70
 142.	 ПАТ УКРСИББАНК 18
 143.	 ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 103
 144.	 ПРАТ УКРТРАНС-МИКОЛАЇВ 33
 145.	 ПАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 56
 146.	 ПАТ УПРАВЛІННЯ	БУДІВНИЦТВА	«УКРВОДБУД» 73
 147.	 ТОВ 	ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	«КУБ»	 37
 148.	 ПАТ ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	«СТС-КАПІТАЛ»	 38
 149.	 ПРАТ ФІРМА	ЕЛІПС 68
 150. ПАТ ФОНДОВА	БІРЖА	ПФТС 29
 151. ПРАТ ФОНДОВА	КОМПАНІЯ	«АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» 28
 152. ТОВ ХАРВЕСТАГРО 86
 153. ПАТ ХАРКІВГАЗ 24
 154.	 ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 48
 155. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ	ПЛИТКОВИЙ	ЗАВОД 79
 156. ПАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 102
 157.	 ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБГОСП 82
 158.	 ПРАТ ШЛЯХБУД 14
 159.	 ПРАТ ЮПІТЕР	СТРАХУВАННЯ	ЖИТТЯ	ВІЄННА	ІНШУРАНС	ГРУП 20
 160. ПРАТ ЯВІР	–	АГРОСЕРВІС	 37

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15044
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
12.03.2015 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


