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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»

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 129

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

2. Код за ЄДРПОУ: 35251822
3. Місцезнаходження: 04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38  
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-03-30
5. Електронна поштова адреса: avt@vitamin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:  vitamin.com.ua
7. Вид особливої інформації: Повідомлення про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

23 квітня 2015 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рі-
шення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 23.04.2015  р.) 
про відкликання Ревізійної комісії Товариства в повному складі. А саме:

- Голова Ревізійної комісії Іщук Максим Миколайович (паспорт серії СН 
№509889, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
26.06.1997  р.). Часткою в статутному капiталi не володіє.

- Член Ревізійної комісії Зеленіна Леся Миколаївна (паспорт серії СЕ 
№076265, виданий Рожнятівським РВ УМВС в Ів.-Франківській обл. 
20.07.2001 р.). Часткою в статутному капiталi не володіє. 

- Член Ревізійної комісії Усов Віталій Олександрович (паспорт серії ВН 
№ 150998, виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомир-
ській  обл. 16.08.2002 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. 

Відкликані голова та члени Ревізійної комісії не мають непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини, та були обрані на посаду 23 квіт-
ня 2013 р. 

23 квітня 2015 р. на чергових Загальних зборах акціонерів прийнято рі-
шення (протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 
23.04.2015  р.) про обрання з 24.04.2015 р. строком на 3 (три) роки Ревізій-
ної комісії Товариства в повному складі. А саме:

- член Ревізійної комісії Іщук Максим Миколайович (паспорт серії СН 
№509889, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
26.06.1997  р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які 
займав протягом своєї діяльності: начальник юридичного бюро ВАТ «Київ-
ський вітамінний завод»; з 18.01.2011 р. — Голова Ревізійної комісії ПАТ 
«КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

- Член Ревізійної комісії Зеленіна Леся Миколаївна (паспорт серії СЕ 
№076265, виданий Рожнятівським РВ УМВС в Ів.-Франківській обл. 
20.07.2001 р.). Часткою в статутному капiталi не володіє. Інші посади, які 
займала протягом своєї діяльності: економіст з праці фінансового відділу 
ВАТ «Київський вітамінний завод»; з 18.01.2011 р. — член Ревізійної комісії 
ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

- Член Ревізійної комісії Соколов Олександр Олександрович (паспорт 
серії СН № 899995, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 
23.10.1998 р.). Часткою в статутному капіталі не володіє. Інші посади, які 
займав протягом своєї діяльності: з 16.04.2010 р. по 10.10.2012 р. — 
ТОВ «Кернел Трейд», спеціаліст з обліку; з 11.10.2012 р. — ПАТ «Київський 
вітамінний завод», головний економіст.

Обрані члени Ревізійної комісії не мають непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини.

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

Директор  Телявський В.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ»

Річна інформація емітента  
за 2014 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента — Приватне акціонерне товариство 

«Завод напівпровідників»
1.2. Організаційно-правова форма — Приватне акціонерне товари-

ство 
1.3. Місцезнаходження емітента — Україна, 69600, Запоріжжя, Теплич-

на, 16
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 31792555
1.5. Міжміський код та телефон — (061) 214-85-31
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію http://scplant.at.ua 
Генеральний директор  Ю.В. Реков

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БIЛОЦИНК», 
19406472, Київська, Бiлоцеркiвський р-н, 
09154, с.Мала Сквирка, вул.Городиська, 
04563-2-56-41 

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

27.04.2015

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

www.belotzink.ru
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Судноплавна 
компанiя «Укррiчфлот», 00017733м. Київ, 
Подiльський, 04071, м. Київ, вул. Електрикiв, 
буд. 8 (044) 594 57 88

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.04.2015

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

www.ukrrichflot.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Прайсвотерхаускуперс (АУДИТ)», 21603903 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Прайсвотерхаускуперс (АУДИТ)», 21603903

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціо-
нерне товариство)

Чергові (річні) загальні збори акціонерів АСК 
«Укррічфлот» за результатами діяльності у 
2013 році були проведені 28 квітня 2014 року. 
На загальних зборах розглядалися такі питання:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту наглядової ради Компанiї, виконавчого 
органу Компанiї, звiту ревiзiйної комiсiї Компанiї. 
Про затвердження висновку ревiзiйної комiсiї.
3. Про схвалення дiй, рiшень та угод, вчинених, 
схвалених або укладених виконавчим органом 
Компанiї та Наглядовою радою Компанiї.
4. Про затвердження рiчного звiту Компанiї за 
2013 рiк.
5. Про розподiл прибутку (збиткiв) Компанiї та 
про виплату дивiдендiв.
6. Про припинення повноважень голови та 
членiв наглядової ради.
7. Про внесення змiн та доповнень до статуту 
Компанiї. Про затвердження статуту Компанiї у 
новiй редакцiї, надання повноважень на 
пiдписання статуту Компанiї у новiй редакцiї.
8. Про обрання членiв наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивiльно-правових 
або трудових договорiв, що укладатимуться з 
головою та членами наглядової ради, встанов-
лення розмiру їх винагороди та обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових або трудових договорiв з головою та 
членами наглядової ради.
10. Про обрання голови наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань до порядку денного — вiдсутнi. 
З першого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Бойко Сергiй Вiкторович — голова лiчильної 
комiсiї;
Новоторов Олександр Леонiдович — секретар 
лiчильної комiсiї;
Авраменко Галина Мирославiвна — член 
лiчильної комiсiї;
Кустова Вiкторiя Леонiдiвна — член лiчильної 
комiсiї;
Лагодюк Євгенiй Степанович — член лiчильної 
комiсiї;
Слободанюк Ольга Миколаївна — член лiчильної 
комiсiї;
Овденко Галина Володимирiвна — член 
лiчильної комiсiї;
Марчук Людмила Василiвна — член лiчильної 
комiсiї; 
2.Встановити, що повноваження цього складу 
лiчильної комiсiї припиняються з моменту скла-
дення належним чином протоколу про пiдсумки 
голосування на цих загальних зборах.

З другого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1.Затвердити звiт наглядової ради за 2013 рiк.
2.Затвердити звiт генерального директора (ви-
конуючого обов’язки генерального директора) 
за 2013 рiк.
3.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
4.Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Компанiї за 2013 рiк.
З третього питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1. Схвалити дiї, рiшення та правочини, вчиненi, 
прийнятi або схваленi Наглядовою радою АСК 
«Укррiчфлот» в перiод з 29.04.2013 року по 
18.04.2014 року (вiдповiдно до перелiку рiшень 
Наглядової ради АСК «Укррiчфлот» та 
правочинiв, викладеного в Додатку № 1 до Про-
токолу Зборiв акцiонерiв).
2. Схвалити дiї, рiшення та правочини, вчиненi, 
прийнятi чи схваленi виконавчим органом АСК 
«Укррiчфлот» в перiод часу з 29.04.2013 року по 
18.04.2014 року та iншi правочини (вiдповiдно до 
перелiку рiшень Наглядової ради АСК 
«Укррiчфлот» та правочинiв, викладеного в До-
датку № 1 до Протоколу Зборiв акцiонерiв).
З четвертого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1.Затвердити рiчний звiт АСК «Укррiчфлот» за 
2013 рiк.
З пятого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1. Не затверджувати нормативiв розподiлу при-
бутку АСК «Укррiчфлот» у зв’язку з вiдсутнiстю 
прибутку за результатами дiяльностi за 2013 рiк.
2. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 
наслiдками роботи за 2013 рiк не нараховувати 
та не виплачувати.
З шостого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1. Припинити повноваження (вiдкликати iз за-
йманих посад) голови та членiв Наглядової ради 
АСК «Укррiчфлот», якi обранi згiдно рiшень за-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2011 року:
- Головка Сергiя Анатолiйовича;
- Маркова Максима Олександровича;
- Князевої Марини Олександрiвни;
- Ковалишина Сергiя Iвановича;
- Кузнецова Григорiя Васильовича;
- Малинiна Максима Юрiйовича;
- Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича.
З сьомого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту 
Компанiї, пов’язанi iз змiною повноважень органiв 
управлiння та iншими редакцiйними змiнами, 
шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
2. Затвердити Статут Публiчного акцiонерного 
товариства «Судноплавна компанiя 
«Укррiчфлот» у новiй редакцiї.
3. Надати повноваження та доручити пiдписати 
Статут Компанiї Головi загальних зборiв 
акцiонерiв Барановськiй Марiї Iванiвнi (податко-
вий номер 1899374224), акцiонеру Головку 
Сергiю Анатолiйовичу (податковий номер 
2762311473, акцiонеру Чубаю Михайлу Павло-
вичу (податковий номер 1913705733). 
4. Уповноважити виконавчий орган Компанiї 
здiйснити всi необхiднi дiї (з правом видачi 
довiреностей) для державної реєстрацiї Статуту 
Компанiї у новiй редакцiї в органах державної 
реєстрацiї та внесення вiдповiдних змiн до Єди-
ного державного реєстру юридичних осiб та 
фiзичних осiб-пiдприємцiв.
З восьмого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1.Обрати членами Наглядової ради:
- Головка Сергiя Анатолiйовича;
- Маркова Максима Олександровича;

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПЛАВНА КОМПАНIя «УКРРIЧфЛОТ»



№80, 28 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

131

- Князеву Марину Олександрiвну;
- Ковалишина Сергiя Iвановича;
- Кузнецова Григорiя Васильовича;
- Малинiна Максима Юрiйовича;
- Матвiйчука Сергiя Анатолiйовича.
З девятого питання порядку денного прийнято 
рiшення:
1. Затвердити умови трудового договору, який 
укладатиметься з головою наглядової ради — 
фiзичною особою (викладенi у проектi трудового 
договору (контракту), Додаток №2 до протоколу 
Зборiв акцiонерiв), у зв'язку з чим:
а) встановити, що посада голови наглядової ради 
Компанiї входить до штатного розпису Компанiї.
б) затвердити максимальний розмiр коштiв, якi 
можуть бути витраченi на утримання та забезпе-
чення дiяльностi наглядової ради, апарату нагля-
дової ради, оплату працi голови наглядової ради 
Компанiї на рiвнi, затвердженому черговими за-
гальними зборами акцiонерiв 20.04.2011 року.
в) делегувати наглядовiй радi компанiї повнова-
ження по визначенню напрямкiв використання 
коштiв, видiлених на утримання та забезпечен-
ня дiяльностi наглядової ради Компанiї, апарату 
наглядової ради Компанiї, оплату працi голови 
наглядової ради Компанiї.
г) делегувати генеральному директору Компанiї 
повноваження по виплатi коштiв, за напрямами, 
визначеними наглядовою радою.
2. Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, якi укладатимуться iз членами нагля-
дової ради — фiзичними особами (викладенi у 
проектi цивiльно-правового договору iз фiзичною 
особою членом Наглядової ради, Додаток №3), 
у зв'язку з чим встановити, що:
- члени наглядової ради — фiзичнi особи дiють 
на пiдставi цивiльно-правових договорiв та не 
входять до штатного розпису Компанiї;
- розмiр винагороди, яка виплачується Компанiєю 
члену наглядової ради становить 3 000,00 грн. 
(Три тисячi гривень 00 копiйок) на мiсяць.
3. Доручити генеральному директору пiдписати 
трудовий договiр (контракт) iз головою наглядо-
вої ради та цивiльно-правовi договори iз члена-
ми наглядової ради Компанiї.
З десятого питання порядку денного прийнято 
рiшення: 
1. Обрати головою наглядової ради Головка 
Сергiя Анатолiйовича. 

Рiшення з усiх питань порядку денного прийнятi.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис за результатами роботи за 2014 рiк дивiденди 

не нараховувалися та не виплачувалися

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1129057 633510
Основні засоби (за залишковою вартістю) 958131 471972
Довгострокові фінансові інвестиції 14850 12631
Запаси 35330 36947
Сумарна дебіторська заборгованість 61465 69073
Грошові кошти та їх еквіваленти 10150 2407
Власний капітал 835680 449342
Статутний капітал 475531 475531
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (17545) (24466)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 143651 63847
Поточні зобов’язання і забезпечення 149726 120321
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.04 (0.18)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.04 (0.18)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 171428620 171428620
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

В.о. генерального директора  Д.О. Москаленко

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 

Нацiональна акцiонерна страхова 
компанiя «Оранта»

2. Код за ЄДРПОУ 00034186
3. Місцезнаходження 02081, мiсто Київ, вулиця 

Здолбунiвська, 7-д
4. Міжміський код, телефон та факс 0445375800 0445375883
5. Електронна поштова адреса oranta@oranta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.oranta.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
- Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта» 23 квітня 2015 року обрали 

Голову Наглядової ради НАСК «Оранта», члена Наглядової ради — Копейчи-
кова Максима Володимировича, не володіє часткою в статутному капіталі 
НАСК «Оранта, відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини, обрано на строк до прийняття відповідного рішення Наглядовою радою 
НАСК «Оранта». Протягом останніх п’яти років обіймав посади: з 2001 р. до-
тепер — АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ІЛЛЯШЕВ ТА 
ПАРТНЕРИ», адвокат; з 04.12.2014 р. член Наглядової ради НАСК «Оранта»; 

з 23.02.2015 р. тимчасовий виконувач обов’язків Голови Наглядової ради 
НАСК «Оранта». Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

- Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта» 23 квітня 2015 року обрали 
Головою Правління НАСК «Оранта» — Грищенка Валерія Михайловича, 
володіє часткою в статутному капіталі НАСК «Оранта у розмірі 0,0010 %, 
відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, обрано 
на строк до призначення Голови Правління НАСК «Оранта» Наглядовою 
радою НАСК «Оранта». Протягом останніх п’яти років зазначена посадова 
особа обіймала посади: 05.11.2008 — 11.01.2010: заступник Голови Прав-
ління НАСК «Оранта» (за сумісництвом);12.01.2010 — 28.02.2010: заступ-
ник Голови Правління НАСК «Оранта»; 01.03.2010 — 09.01.2012: заступник 
Голови Правління НАСК «Оранта» з безпеки, юридичного забезпечення, 
корпоративних прав та нерухомості; 10.01.2012 — 14.02.2014: заступник 
Голови Правління НАСК «Оранта»; 15.01.2014 — 16.02.2014: Публічне ак-
ціонерне товариство «ТЕРА БАНК»: директор Департаменту безпеки (за 
сумісництвом); 17.02.2014 — 17.06.2014: директор Департаменту безпеки; 
04.12.2014: Член Правління НАСК «Оранта»; 05.12.2014: тимчасовий ви-
конувач обов’язків Голови Правління НАСК «Оранта». Особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних.

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 Грищенко Валерій Михайлович

Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2015

(дата)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАхОВА КОМПАНIя «ОРАНТА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Бориспiльське хлiбоприймальне пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 20581766
3. Місцезнаходження: 09600, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, 222
4. Міжміський код, телефон та факс: (04595) 7-19-20 (04595) 7-19-73
5. Електронна поштова адреса: br_gbuh@agramanta.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://borysphpp.zvitat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 

24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Бондарчук Юрiй 
Вiкторович, яка займала посаду Голова наглядової ради, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Гаражанов Валентин 
Володимирович, яка займала посаду Член наглядової ради, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Апонюк Марина 
Петрiвна, яка займала посаду Член наглядової ради, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Калашнiкова Ганна 
Олександрiвна, яка займала посаду Голова ревiзiйної комiсiї, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Соколенко Сергiй 
Миколайович, яка займала посаду Член ревiзiйної комiсiї, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами 
24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення загальних зборiв. Посадова особа Миронюк Юрiй 
Андрiйович, яка займала посаду Член ревiзiйної комiсiї, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 24.04.2015 р. Об-
рання посадової особи Членом наглядової ради виконано на пiдставi 

рiшення загальних зборiв 24.04.2015 р., Головою наглядової ради — на 
пiдставi рiшення наглядової ради 24.04.2015 р. Бондарчук Юрiй 
Вiкторович обрано на посаду Голова наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», директор. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 24.04.2015 р. Об-
рання посадової особи Членом наглядової ради виконано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв 24.04.2015 р. Гаражанов Валентин Володими-
рович обрано на посаду Член наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», директор з 
питань регiонального розвитку. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 24.04.2015 р. Об-
рання посадової особи Членом наглядової ради виконано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв 24.04.2015 р. Апонюк Марина Петрiвна обрано 
на посаду Член наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: УПСЗН Бориспiльської РДА, головний бухгалтер. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 24.04.2015 р. Об-
рання посадової особи Членом ревiзiйної комiсiї виконано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв 24.04.2015 р., Головою ревiзiйної комiсiї — на 
пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї 24.04.2015 р. Калашнiкова Ганна 
Олександрiвна обрано на посаду Голова ревiзiйної комiсiї. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Бориспiльське ХПП», 
бухгалтер. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 24.04.2015 р. Об-
рання посадової особи Членом ревiзiйної комiсiї виконано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв 24.04.2015 р. Соколенко Сергiй Миколайович 
обрано на посаду Член ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Бориспiльське ХПП», майстер виробни-
чої дiльницi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято загальними зборами 24.04.2015 р. Об-
рання посадової особи Членом ревiзiйної комiсiї виконано на пiдставi 
рiшення загальних зборiв 24.04.2015 р. Миронюк Юрiй Андрiйович обра-
но на посаду Член ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Бориспiльське ХПП», головний механiк. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надали.

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

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

Голова правління  Алiфiрова Свiтлана Петрiвна

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИСПIЛЬСЬКЕ хЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИєМСТВО»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВIАКОМПАНIя АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ», 
01130584, Бориспiльський, 08324, село Гора, немає (044)281-79-35.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: airukraine.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ АФ «Блискор», 30116289.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) 

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7219 7374
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5174 5879
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19 12
Сумарна дебіторська заборгованість 145 108
Грошові кошти та їх еквіваленти 492 109
Власний капітал -68438 -68374
Статутний капітал 46971 46971
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -118016 -117952
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1270 1270
Поточні зобов’язання і забезпечення 74387 74478
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4697050 4697050
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
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Повідомлення
про прийняття рішення про виділ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРА РІТЕЙЛ», іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671, місцезнаходження: Україна, 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, 
вул.  Промислова, будинок 5, (далі — Товариство) повідомляє, що 
єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про реорганізацію 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ» 
шляхом виділу з Товариства нової юридичної особи із передачею 
новоутвореній юридичній особі згідно з розподільчим балансом час-
тини майна, прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ» (рішенням акціонера № 07-2015 ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ» від 
24.04.2015 року).

Дата призначення комісії з виділу, яка буде здійснювати реорганіза-
цію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ» 

шляхом виділу частини майна, прав та обов’язків до новоутвореної 
юридичної особи: 24.04.2015 р. 

Відомості про персональний склад комісії з виділу: Владович Ва-
силь Юрійович — Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ», голова комісії; Даниленко Юлія 
Петрівна — Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ», член комісії.

Терміни для з’явлення вимог кредиторами — протягом двох місяців 
від дати публікації повідомлення про прийняте рішення щодо реорга-
нізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРА РІТЕЙЛ» 
шляхом виділу частини майна, прав та обов’язків до новоутвореної 
юридичної особи.

Генеральний директор 
АТ «фОРА РІТЕЙЛ»                      підпис  В.Ю.Владович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фОРА РІТЕЙЛ»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»
2. Код за ЄДРПОУ 
00412027
3. Місцезнаходження 
65044 м.Одеса Французький бульвар, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 
(048)7221774 (048)7221774
5. Електронна поштова адреса 
ovp@fbulvar. com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
www.00412027.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

21.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання Нагля-

дової ради.
Компанєєва Олена Віталіївна (особа не надала згоду на розкриття 

паспортних даних ) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ 

«ОДЕСАВИНПРОМ», бухгалтер, заступник Головного бухгалтера.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітен-

та не володіє.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

21.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання Нагля-

дової ради.
Завалевська Лілія Володимирівна (особа не надала згоду на роз-

криття паспортних даних ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3577%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 58 669 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ 

«ОДЕСАВИНПРОМ», завідуюча канцелярією.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 234 676 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальним зборами акціонерів 

21.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання членів 

Наглядової ради.

Корольова Наталя Геннадіївна (особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 

ПрАТ  «ОДЕСАВИНПРОМ», начальник виробничої лабораторії.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітен-

та не володіє..
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збора-

ми акціонерів 21.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі по-

дання заяви про припинення повноважень у зв’язку із сімейними обста-
винами.

Посадова особа Павлова Ольга Сергіївна (особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Ревізійної ко-
місії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2456%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 40285 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збора-

ми акціонерів 21.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі по-

дання заяви про припинення повноважень за сімейними обставинами.
Посадова особа Жанназарова Тетяна Данилівна (особа не надала 

згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізій-
ної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2685%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 44036 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збора-

ми акціонерів 21.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі пе-

реобрання усього складу Ревізійної комісії.
Посадова особа Завалевська Лілія Володимирівна (особа не надала 

згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізій-
ної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,3577%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 58669 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

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

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

2.
Генеральний директор Гулієв Ш.Р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 24.04.2015

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАВИНПРОМ»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «ДОЛИНКА» 
2. Код за ЄДРПОУ
00413400
3. Місцезнаходження
68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка Дані відсутні
4. Міжміський код, телефон та факс
(0248)47445 (0248)47445
5. Електронна поштова адреса
akc@dolinka.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.00413400.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
23.04.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі обрання Наглядової 
ради у повному складі.

Карась Олег Валентинович (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0797%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5186,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: протягом 

останніх пяти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА» бригадиром виноградної 
бригади № 2.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 746 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі обрання повного складу 

Наглядової ради.
Триколіч Зінаїда Антонівна (особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0399%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2598,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: З роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 395 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі обрання всього складу 

Наглядової ради.
Соловенко Григорій Володимирович (особа не надала згоду на розкрит-

тя паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0697%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4537,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», енергетик.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 18151 штук акцій. 
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі обрання всього складу 

Наглядової ради.
Карпов Анатолій Михайлович (особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2126%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 13833,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», тракторист.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 55334 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі обрання всього складу 
Наглядової ради.

Узунова Наталя Дем'янівна (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0141%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 915,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», хімік-мікробіолог.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3662 акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень на який було обрано Наглядову раду..
Посадова особа Дімова Ольга Миколаївна (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0315%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2052,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальним зборами 

акціонерного Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі пере-

обрання всього складу Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінчен-
ням терміну повноважень.

Посадова особа Дімов Іван Іванович (особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припи-
нила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0507%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3296,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерного Товариства 23.04.2015 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень і переобрання всього складу Наглядової ради.
Посадова особа Карась Олег Валентинович (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0797%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5186,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень..
Посадова особа Луценко Віталій Григорович (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0231%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1502,25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі пере-

обрання Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну, на який було 
обрано її членів.

Посадова особа Триколіч Зінаїда Антонівна (особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0399%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2598,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

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

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

2.
Виконавчий директор   Стоянов С.х.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  24.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ДОЛИНКА» 
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДIАМАНТБАНК», 23362711, 
Контрактова площа, 10-А, м.Київ, 
04070, Україна, (044)580-23-84

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

28.04.2015

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

http://diamantbank.ua/

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇ-
НА», 30373906

5. Ін-
форма-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 11.04.2014  року. 
Кворум зборів: 76,19% до загальної кількості голосів. Порядок 
денний:
1. Звіт Спостережної ради Публічного акціонерного товариства 
«Діамантбанк» за 2013 рік. Затвердження Звіту Спостережної ради 
Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік. 
2. Про дострокове припинення повноважень членів Спостереж-
ної ради Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк».
3. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Реві-
зійної комісії Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк».
4. Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Діамант-
банк» про результати діяльності банку у 2013 році. Затвердження 
звіту Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» про ре-
зультати діяльності банку у 2013 році. 
5. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році. 
Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Публічного акціонерного товариства 
«Діамантбанк» у 2013 році.
6. Звіт зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяль-
ність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 
році. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора про 
фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного то-
вариства «Діамантбанк» у 2013 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Публічного акціонерно-
го товариства «Діамантбанк» за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства 
«Діамантбанк» за 2013 рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності банку на 2014 рік.
10. Обрання Голови та членів Спостережної ради.
11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
Слухали по першому питанню порядку денного: 
Голову Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» Керезя І.М., який 
повідомив присутнім, що Спостережна рада ПАТ «Діамантбанк» 
проводила засідання регулярно, виконуючи свої функції і опера-
тивно реагуючи на ситуації, що виникали при здійсненні банком 
своєї діяльності на фінансовому ринку України. 
Керезь І.М. повідомив, що за 2013 рік Спостережна рада провела 
54 засідання, на яких, враховуючи компетенцію і повноваження 
Спостережної ради, розглянуто 102 питання. Прийняті Спосте-
режною радою рішення в цілому були націлені на зріст досягнень 
в роботі ПАТ «Діамантбанк», забезпечення збереження його май-
на, сприяння реалізації статутних завдань банку, розробку стра-
тегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкуренто-
спроможності банку, а також на здійснення контролю за 
діяльністю Правління ПАТ «Діамантбанк». 
Крім того, Керезь І.М. доповів про врахування зауважень Національ-
ного банку України, які були викладені у листі від «10» червня 2013 
року за наслідками планової комплексної перевірки, Спостережною 
радою ПАТ «Діамантбанк» були вжиті ряд заходів щодо вдосконален-
ня корпоративного управління в ПАТ «Діамантбанк» та посилення 
контролюючої функції Спостережної ради, як органу, що здійснює за-
хист прав акціонерів. Зокрема, здійснювалося вибіркове витребуван-
ня документів, наслідком чого стало скасування деяких рішень Голо-
ви Правління, як таких, що виходили за межі його повноважень. 
В кінці виступу Керезь І.М. наголосив на необхідності вдосконален-
ня діяльності Спостережної ради зокрема в частині організації ді-
ловодства та організаційної роботи, а також розробки механізму 
реалізації своїх повноважень та прав у взаємодії з Правлінням ПАТ 
«Діамантбанк» та запропонував затвердити Звіт Спостережної ради 
Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік.

Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Затвердити звіт Спостережної ради Публічного акціонерного 
товариства «Діамантбанк» за 2013 рік.
Слухали по другому питанню порядку денного: 
Члена Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» (Головуючого За-
гальних зборів) Щукіна А.В., який запропонував достроково при-
пинити повноваження членів Спостережної ради Публічного акці-
онерного товариства «Діамантбанк», а саме:
Голови Спостережної ради — Керезя Ігора Михайловича;
члена Спостережної ради — Щукіна Андрія Вікторовича.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради 
Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», а саме:
Голови Спостережної ради — Керезя Ігора Михайловича;
члена Спостережної ради — Щукіна Андрія Вікторовича.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Члена Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» (Головуючого За-
гальних зборів) Щукіна А.В., який запропонував достроково при-
пинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публіч-
ного акціонерного товариства «Діамантбанк», а саме:
Голови Ревізійної комісії — Циганенка В’ячеслава Вікторовича;
члена Ревізійної комісії — Доросевича Сергія Георгійовича;
члена Ревізійної комісії — Куцана Дмитра Миколайовича.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізій-
ної комісії Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», а 
саме:
Голови Ревізійної комісії — Циганенка В’ячеслава Вікторовича;
члена Ревізійної комісії — Доросевича Сергія Георгійовича;
члена Ревізійної комісії — Куцана Дмитра Миколайовича.
Слухали по четвертому питанню порядку денного:
Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Діамант-
банк» Ходачука О.М., який повідомив присутнім про особливості 
розвитку ПАТ «Діамантбанк» в 2013 році, основні показники ро-
боти ПАТ «Діамантбанк», інформаційні технології та платіжні сис-
теми, банківські продукти та послуги, особливості кредитної по-
літики ПАТ «Діамантбанк», діяльності на ринку цінних паперів, 
роботу на міжбанківському ринку. 
В кінці виступу Голова Правління ПАТ «Діамантбанк» Ходачук 
О.М. доповів присутнім про структуру активів і пасивів ПАТ «Діа-
мантбанк» та запропонував затвердити звіт Правління Публічно-
го акціонерного товариства «Діамантбанк» про результати діяль-
ності банку у 2013 році.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товари-
ства «Діамантбанк» про результати діяльності банку у 2013 році. 
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Голову Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 
«Діамантбанк» Циганенка В.В., який оголосив звіт Ревізійної ко-
місії про фінансово — господарську діяльність Публічного акціо-
нерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році. 
Циганенко В.В. повідомив присутнім, що діяльність ПАТ «Діа-
мантбанк» в 2013 році велась у відповідності з діючим законодав-
ством, порушень ведення фінансово — господарської діяльності 
не встановлено, фінансовий стан ПАТ «Діамантбанк» станом на 
кінець 31.12.2013 року визначено як стабільний, в зв’язку з чим 
Циганенко В.В. запропонував затвердити Звіт та висновки Реві-
зійної комісії про фінансово — господарську діяльність Публічно-
го акціонерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДIАМАНТБАНК»
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Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансо-
во  — господарську діяльність Публічного акціонерного товари-
ства «Діамантбанк» у 2013 році.
Слухали по шостому питанню порядку денного:
Головного бухгалтера Публічного акціонерного товариства «Діа-
мантбанк» Пархоменка В.І., який оголосив Звіт зовнішнього ауди-
тора про фінансово — господарську діяльність Публічного акціо-
нерного товариства «Діамантбанк» у 2013 році, повідомив 
присутнім, що відповідно до аудиторського висновку ПАТ «Діа-
мантбанк» дотримується вимог чинного законодавства України 
та проводить роботу по вдосконаленню своєї діяльності.
Аудиторський звіт за 2013 рік в цілому позитивний, в зв’язку з 
чим Пархоменко В.І. запропонував затвердити представлений 
звіт зовнішнього аудитора про фінансово — господарську діяль-
ність Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» у 
2013році.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
6. Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора про 
фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного то-
вариства «Діамантбанк» у 2013 році.
Слухали по сьомому питанню порядку денного: 
Головного бухгалтера Публічного акціонерного товариства «Діа-
мантбанк» Пархоменка В.І., який ознайомив акціонерів з річним 
звітом та балансом Публічного акціонерного товариства «Діа-
мантбанк» за 2013 рік та запропонував затвердити річний звіт та 
баланс Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» за 
2013 рік.
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
7. Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного то-
вариства «Діамантбанк» за 2013 рік.
Слухали по восьмому питанню порядку денного:
Головного бухгалтера Публічного акціонерного товариства «Діа-
мантбанк» Пархоменка В.І., який запропонував Загальним збо-
рам прийняти пропозицію Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» 
про спрямування нерозподіленого прибутку Публічного акціонер-
ного товариства «Діамантбанк» за 2013 рік в сумі 4 827 710,27  грн. 
(чотири мільйони вісімсот двадцять сім тисяч сімсот десять грн. 
27 коп.) до резервного фонду ПАТ «Діамантбанк».
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8. Спрямувати нерозподілений прибуток Публічного акціонерно-
го товариства «Діамантбанк» за 2013 рік в сумі 4 827 710,27 грн. 
(чотири мільйони вісімсот двадцять сім тисяч сімсот десять грн. 
27 коп.) до резервного фонду ПАТ «Діамантбанк».
Слухали по дев’ятому питанню порядку денного:
Заступника Голови Правління Публічного акціонерного товари-
ства «Діамантбанк» Олійника В.Г., який виклав пропозиції Прав-
ління ПАТ «Діамантбанк» щодо визначення основних напрямів 
діяльності ПАТ «Діамантбанк» на 2014 рік та запропонував ви-
значити основні напрями діяльності ПАТ «Діамантбанк» на 
2014  рік згідно запропонованих Правлінням ПАТ «Діамант-
банк».
Зазначений проект рішення голосували: 
«за» — 16 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
9. Затвердити основні напрями діяльності банку на 2014 рік згід-
но запропонованих Правлінням ПАТ «Діамантбанк».
Слухали по десятому питанню порядку денного:

Члена Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» (Головуючого За-
гальних зборів) Щукіна А.В., який повідомив акціонерам, що пи-
тання про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ  «Ді-
амантбанк» пов’язано з достроковим припиненням повноважень 
членів Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» рішенням загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «Діамантбанк», прийнятим на цьому 
засіданні.
Щукін А.В. проінформував, що на розгляд Загальних зборів на-
дійшли пропозиції акціонерів ПАТ «Діамантбанк» — ТОВ «ІНТЕР-
ВЕНТ», ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» 
щодо кандидатур до Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк», а 
саме: 
- Керезь Ігор Михайлович — Голова Спостережної ради ПАТ «Ді-
амантбанк»;
- Щукін Андрій Вікторович — член Спостережної ради ПАТ «Діа-
мантбанк»;
- Циганенко В’ячеслав Вікторович — член Спостережної ради 
ПАТ «Діамантбанк».
Щукін А.В. запропонував з урахуванням пропозиції щодо канди-
датур до органу управління, що надійшли до ПАТ «Діамантбанк» 
від акціонерів, голосувати бюлетенями за кандидатів, вказаних в 
бюлетенях. 
Зазначений проект рішення голосували: 
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування з вико-
ристанням бюлетенів для голосування.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-
ВЕНТ»: 5 208 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) ? 
3 (кількість членів Спостережної ради, що обираються) =  
15 624 000 голосів, які акціонер розподілив між запропонованими 
кандидатами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 5 208 000 голосів; 
Щукін Андрій Вікторович — 5 208 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 5 208 000 голосів;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-
ІНВЕСТ»: 5 208 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) ? 
3 (кількість членів Спостережної ради, що обираються) =  
15 624 000 голосів, які акціонер розподілив між запропонованими 
кандидатами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 5 208 000 голосів; 
Щукін Андрій Вікторович — 5 208 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 5 208 000 голосів;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»:  
4 604 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) ? 3 (кіль-
кість членів Спостережної ради, що обираються) = 13 812 000 
голосів, які акціонер розподілив між запропонованими кандида-
тами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 4 604 000 голосів; 
Щукін Андрій Вікторович — 4 604 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 4 604 000 голосів;
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРА-
ЗИВНИЙ КОМБІНАТ»: 980 000 голосів (загальна кількість голосів 
акціонера) ? 3 (кількість членів Спостережної ради, що обира-
ються) = 2 940 000 голосів, які акціонер розподілив між запропо-
нованими кандидатами порівну, а саме:
Керезь Ігор Михайлович — 980 000 голосів; 
Щукін Андрій Вікторович — 980 000 голосів;
Циганенко В’ячеслав Вікторович — 980 000 голосів;
ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
10.1. Обрати Спостережну раду ПАТ «Діамантбанк» в наступно-
му складі: 
- Керезь Ігор Михайлович (представник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІН-
ВЕСТ») — Голова Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк»; 
- Щукін Андрій Вікторович (представник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ») — 
член Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк»;
- Циганенко В’ячеслав Вікторович (представник ТОВ «ТЕХНО-
ІНВЕСТ») — член Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк».
10.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою 
та членами Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк».
10.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Діаманбанк» Хода-
чука О.М. на підписання договорів з Головою та членами Спо-
стережної ради ПАТ «Діамантбанк».
Слухали по одинадцятому питанню порядку денного:
Члена Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» (Головуючого 
Загальних зборів) Щукіна А.В., який повідомив акціонерам, що 
питання про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Діамант-
банк» пов’язано з достроковим припиненням повноважень го-
лови та членів Ревізійної комісії банку рішенням загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «Діамантбанк», прийнятим на цьому 
засіданні.
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Щукін А.В. проінформував, що на розгляд Загальних зборів надій-
шли пропозиції акціонерів ПАТ «Діамантбанк» — ТОВ «ІНТЕР-
ВЕНТ», ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» 
щодо кандидатур до Ревізійної комісії ПАТ «Діамантбанк», а саме: 
- Доросевич Сергій Георгійович — Голова Ревізійної комісії 
ПАТ  «Діамантбанк»;
- Куцан Дмитро Миколайович — член Ревізійної комісії ПАТ «Діа-
мантбанк»;
- Сіра Світлана Анатоліївна — член Ревізійної комісії ПАТ «Діа-
мантбанк».
Щукін А.В. запропонував з урахуванням пропозиції щодо канди-
датур до органу управління, що надійшли до ПАТ «Діамантбанк» 
від акціонерів, голосувати бюлетенями за кандидатів, вказаних в 
бюлетенях. 
Зазначений проект рішення голосували: 
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування з вико-
ристанням бюлетенів для голосування.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-
ВЕНТ»: 5 208 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) ? 
3 (кількість членів Спостережної ради, що обираються) =  
15 624 000 голосів, які акціонер розподілив між запропонованими 
кандидатами порівну, а саме:
Доросевич Сергій Георгійович — 5 208 000 голосів; 
Куцан Дмитро Миколайович — 5 208 000 голосів;
Сіра Світлана Анатоліївна — 5 208 000 голосів;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-
ІНВЕСТ»: 5 208 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) ? 
3 (кількість членів Спостережної ради, що обираються) =  
15 624 000 голосів, які акціонер розподілив між запропонованими 
кандидатами порівну, а саме:
Доросевич Сергій Георгійович — 5 208 000 голосів; 
Куцан Дмитро Миколайович — 5 208 000 голосів;
Сіра Світлана Анатоліївна — 5 208 000 голосів;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»: 
 4 604 000 голосів (загальна кількість голосів акціонера) ? 3 (кіль-
кість членів Спостережної ради, що обираються) = 13 812 000 
голосів, які акціонер розподілив між запропонованими кандида-
тами порівну, а саме:
Доросевич Сергій Георгійович — 4 604 000 голосів; 
Куцан Дмитро Миколайович — 4 604 000 голосів;
Сіра Світлана Анатоліївна — 4 604 000 голосів;
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРА-
ЗИВНИЙ КОМБІНАТ»: 980 000 голосів (загальна кількість голосів 
акціонера) ? 3 (кількість членів Спостережної ради, що обира-
ються) = 2 940 000 голосів, які акціонер розподілив між запропо-
нованими кандидатами порівну, а саме:
Доросевич Сергій Георгійович — 980 000 голосів; 
Куцан Дмитро Миколайович — 980 000 голосів;
Сіра Світлана Анатоліївна — 980 000 голосів.
ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:
11. Обрати Ревізійну комісію ПАТ «Діамантбанк» в наступному 
складі: 
- Доросевич Сергій Георгійович (представник ТОВ «ТЕХНО-
ІНВЕСТ») — Голова Ревізійної комісії ПАТ «Діамантбанк»;
- Куцан Дмитро Миколайович (представник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГО-
ІНВЕСТ») — член Ревізійної комісії ПАТ «Діамантбанк»;
- Сіра Світлана Анатоліївна (представник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ») — 
член Ревізійної комісії ПАТ «Діамантбанк».

5. Ін-
форма-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів — позачергові. Дата проведення: 15.05.2014 
року. Кворум зборів: 71,5238% до загальної кількості голосів. По-
рядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Діамантбанк» шля-
хом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номіналь-
ної вартості за рахунок додаткових внесків.
4.Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із за-
значенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 
5.Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Діамантбанк», 
якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим 
актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціо-
нерного товариства.
6. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Діамантбанк», яким на-
даються повноваження визначені нормативно-правовим актом Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює 
порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.
Слухали по першому питанню порядку денного: 

Члена Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» Щукіна А.В., який 
повідомив присутнім, що з метою роз’яснення порядку голосу-
вання, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забез-
печенням проведення голосування на Загальних зборах, необ-
хідно обрати лічильну комісію. 
В зв’язку з цим Щукін А.В. запропонував Загальним зборам об-
рати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:
- Федик Наталія Володимирівна (Директор Юридичного департа-
менту ПАТ «Діамантбанк»), голова лічильної комісії;
- Коржик Юлія Володимирівна (Начальник Управління правового 
забезпечення банківських операцій Юридичного департаменту 
ПАТ «Діамантбанк»), член лічильної комісії;
- Степанчук Інна Віталіївна (Начальник Відділу супроводу Цен-
тральної дирекції Управління правового забезпечення банків-
ських операцій Юридичного департаменту ПАТ «Діамантбанк»), 
член лічильної комісії.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:
- Федик Наталія Володимирівна (Директор Юридичного департа-
менту ПАТ «Діамантбанк»), голова лічильної комісії;
- Коржик Юлія Володимирівна (Начальник Управління правового 
забезпечення банківських операцій Юридичного департаменту 
ПАТ «Діамантбанк»), член лічильної комісії;
- Степанчук Інна Віталіївна (Начальник Відділу супроводу Цен-
тральної дирекції Управління правового забезпечення банків-
ських операцій Юридичного департаменту ПАТ «Діамантбанк»), 
член лічильної комісії.
Слухали по другому питанню порядку денного: 
Члена Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» Щукіна А.В., який 
запропонував для ведення Загальних зборів обрати Головою За-
гальних зборів Щукіна А.В., секретарем Загальних зборів Цига-
ненка В.В. 
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Обрати Головою Загальних зборів Щукіна А.В., секретарем За-
гальних зборів Циганенка В.В.
Слухали по третьому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонував збіль-
шити розмір статутного капіталу ПАТ «Діамантбанк» на загальну 
суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень шляхом приватного 
розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вар-
тості 10 (десять) гривень кожна у кількості 30 000 000 (тридцять 
мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків. 
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Діамантбанк» на 
загальну суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень шляхом 
приватного розміщення додаткової кількості акцій існуючої номі-
нальної вартості 10 (десять) гривень кожна у кількості 30 000 000 
(тридцять мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків. 
Cлухали по четвертому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонував здійсни-
ти приватне розміщення 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук 
простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10 (десять) 
гривень кожна загальною номінальною вартістю 300 000 000 
(триста мільйонів) гривень серед акціонерів ПАТ «Діамантбанк» 
та осіб, які є учасниками приватного розміщення. Крім того Щу-
кін  А.В. запропонував затвердити перелік осіб, які є учасниками 
приватного розміщення та затвердити рішення про приватне роз-
міщення акцій ПАТ «Діамантбанк».
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4.1. Здійснити приватне розміщення 30 000 000 (тридцять міль-
йонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості
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10 (десять) гривень кожна загальною номінальною вартістю 
300 000 000 (триста мільйонів) гривень серед акціонерів ПАТ  «Ді-
амантбанк» та осіб, які є учасниками приватного розміщення.
4.2. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розмі-
щення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТАРОТ» (ідентифікаційний код 37017355), 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІ ВІ ДЖІ 
ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 35877223), ПРИВАТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «ВЕКТОР ПЛЮС» (ідентифікаційний код 22970118).
4.3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ  «Ді-
амантбанк», що є додатком до цього протоколу.
Слухали по п’ятому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонував визна-
чити Правління ПАТ «Діамантбанк» уповноваженим органом, 
якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, 
пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного ка-
піталу та за розміщення акцій банку.
Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Визначити Правління ПАТ «Діамантбанк» уповноваженим ор-
ганом, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі приватного розміщення 
акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено догово-
ри з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-
дження у встановлені законодавством строки результатів укладен-
ня договорів з першими власниками у процесі приватного розміщен-
ня акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 
або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має пере-
важне право на придбання розміщуваних акціонерним товари-
ством акцій, про можливість реалізації такого права та опубліку-
вання повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Слухали по шостому питанню порядку денного:
Голову Загальних зборів Щукіна А.В., який запропонував визна-
чити Голову Правління ПАТ «Діамантбанк» Ходачука О.М. та За-
ступника Голови Правління ПАТ «Діамантбанк» Олійника В.Г. упо-
вноваженими особами банку, яким надаються повноваження 
щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з прийняттям рішення про 
збільшення статутного капіталу та за розміщення акцій банку.

Зазначений проект рішення голосували:
«за» — 15 020 000 голосів, що становить 100 % голосів акціоне-
рів, які беруть участь у зборах;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
6.Визначити Голову Правління ПАТ «Діамантбанк» Ходачука О.М. та 
Заступника Голови Правління ПАТ «Діамантбанк» Олійника В.Г. упо-
вноваженими особами банку, яким надаються повноваження щодо:
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами сво-
го переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийня-
то рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у 
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акці-
онерним товариством належних їм акцій.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами звітно-

го періоду
За результатами періоду, 
що передував звітному

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

0 0 0 0

Дата виплати дивіден-
дів

0 0 0 0

Опис Дивіденди у звітному періоді не виплачувалися.

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

звітний попередній
Усього активів 5173838 4256853
Грошові кошти та їх еквіваленти 1073347 608739
Кошти в інших банках 112799 33188
Кредити та заборгованість клієнтів 3241060 2463938
Усього зобов’язань 4812147 3933989
Кошти банків 777053 128460
Кошти клієнтів 3408766 2943003
Усього власного капіталу та частка меншості 361691 322864
Статутний капітал 210000 210000
Чистий прибуток/(збиток) 8065 4576
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) 0,38 0,22
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,38 0,22

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНфОРМАЦІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
СТРАхОВЕ ТОВАРИСТВО 
«АСТРО-ДНIПРО», 13626422, 69091 
Запорiзька область Орджонiкiдзевський 
м. Запорiжжя бул. Гвардiйський, буд. 
153, (061) 224-09-12

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015

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

http://astro-dnepr.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНфОРМАЦІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРА-
хОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ 
ДНIПРО», 20473887, 69091 Запорiзька 
область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя 
бул. Гвардiйський, буд. 153, (061)220-28-27

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015

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

http://newdnepr.com.ua
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Річна інформація емітента  
за 2014 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА». Код за ЄДРПОУ: 14310922. 
Місцезнаходження: Україна, 14030, Чернігівська область, м. Чернігів, 
вул. Одинцова, 9. Міжміський код та телефон емітента: (04622) 3-33-15

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.chprt.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи-підприємця), якою проведено аудит фінансової 
звітності: ТОВ «Аудиторсько-консалтингова компанія «НІЛ»; 38054314

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 09.04.2014. кворум 

зборів (%): 73,6479. Порядок денний: 1. Про прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв. 2. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк. 3. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк. 4. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 
2013 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) То-
вариства за 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення про вiдкликання членiв На-
глядової ради Товариства. 7. Обрання членiв Наглядової ради, затвер-
дження умов договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради. 8. Прийняття рiшення про 
вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Обрання голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк з урахуванням 
вимог, передбачених законом. До переліку питань до порядку денного 
пропозицій не поступало. Всi питання розглянуто та прийнято рiшення: 
1. Обрати голову, секретаря Зборiв, лiчильну комiсiю та затвердити ре-
гламент акцiонерних Зборiв. 2. Затвердити звiт виконавчого органу. 3. 
Затвердити звiт наглядової ради. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї. 

5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк. 6. 

Затвердити рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товари-
ства. 7. Затвердити рiшення про обрання членiв Наглядової ради Това-
риства. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товари-
ства та розмiр їх винагороди в рамках бюджету Наглядової ради. 
Уповноважити директора уповноваженою особою на їх пiдписання з 
боку Товариства. 8. Затвердити рiшення про вiдкликання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Затвердити рiшення про обрання 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Затвердити чистий прибуток 
ПАТ «ЧЕРНIГIВ ПОБУТРАДIОТЕХНIКА» за результатами дiяльностi То-
вариства у 2013 роцi у розмiрi 4 тис.грн. Визначити наступний порядок 
розподiлу прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi 
за 2013 рiк:

- прибуток в обсязi 5% направити на формування резервного капiталу 
Товариства;

- прибуток в обсязi 45% направити в фонд розвитку пiдприємства;
- 50% прибутку Товариства направити на погашення балансових 

збиткiв минулих рокiв.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не ви-

плачувались

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента (суб’єкта малого підприємництва) (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1545 1403
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1344 1214
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 37
Сумарна дебіторська заборгованість 90 53
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 75
Власний капітал 1350 1324
Статутний капітал 361 361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 (23)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 195 79
Чистий прибуток (збиток) 24 4

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕхНІКА»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ 

ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП»
РІЧНА ІНфОРМАЦІя 

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД — КЕРНЕЛ ГРУП», 
код за ЄДРПОУ: 00373907, місцезнаходження: 36007, м.Полтава, вул. Марша-
ла Бiрюзова, 17, міжміський код та телефон емітента: (0532) 51-95-55.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00373907.infosite.com.ua.

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОАЛЬяНС — ххI 
СТОРIЧЧя», 31282328, Україна, 04116 м. Київ Старокиївська, 10, 
(044) 5937981

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://avtoalians.com

Директор 
ПрАТ «Автоальянс — ххІ сторіччя  Отченаш А. А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕхНОЛОГІЧНОГО 

ОСНАЩЕННя»
Річна інформація емітента за 2014р.

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧ-
НОГО ОСНАЩЕННЯ», код 31760880, 
53201, місто Нікополь, Дніпропетровська 
область, проспект Трубників, будинок 56, 
тел. (0566) 69-10-45, факс (0566) 69-12-50

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

24.04.2015р.

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

www.nzto.com.ua/emitent.htm 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ»

Річна інформація емітента за 2014р.
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573, 
53201, місто Нікополь, Дніпропетровська 
область, проспект Трубників, будинок 56, 
тел. (0566) 69-10-45, факс (0566) 63-82-51

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015р.

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

http://www.enr.dp.ua/investoram.html 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УПРАВЛІННя МЕхАНІЗАЦІЇЇ І АВТОТРАНСПОРТУ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Управління механізаціїї і автотран-
спорту», 05415473, вул.В.Кільцева, 2, 
с.П.Бор щагівка, Києво-Святошинський р-н, 
Київська обл, 08130, (044) 273-60-20

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

27.04.2015

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

05415473.infosite.com.ua

4. П.І.Б. аудитора — фізичної 
особи — підприємця, яким 
проведений аудит фінансової 
звітності

Підприємець-аудитор Семененко П.Ф., 
1696504154

5. Інформація про загальні збори. 29.04.2014, чергові. 1 .Про обрання 
Лічильної комісії Товариства. 2. Про обрання Голови та Секретаря За-
гальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління про результати 
діяльності Товариства за 2013 рік та визначення планів діяльності Това-
риства на 2014  рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 
5.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про порядок розподілу прибутку (покрит-
тя збитків) Товариства за 2013 рік. 8. Про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як од-
ного року (з 29 квітня 2014 р. до 29 квітня 2015 р.). 9. Про обрання членів 
Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з Членами 
Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання упо-
вноваженої особи для підписання договорів з членами Наглядової ради. 
10.Про обрання голови Ревізійної комісії (Ревізора). Пропозицій до по-
рядку денного не було. Позачергові збори не проводились. Збори відбу-
лися. По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 194310,3 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0,02167 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 100839,2 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

30.03.2014

Дата виплати дивідендів 21.05.2014
Опис Рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2014 року було при-
йнято рішення про виплату дивідендів за 2013 рік на загальну суму 194310,32 
грн. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів  — 30.03.2014 року. Строк виплати дивідендів — до 29.10.2014 р. Поря-
док виплати дивідендів — шляхом звернення осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів до бухгалтерії товариства за адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кіль-
цева, 2, 2-й поверх. Привілейовані акції не випускались.Загальними збора-
ми ще не приймалось рішення щодо виплати дивідендів за звітний рік.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13541,8 13017,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11152,8 11139,4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 130,7 18,5
Сумарна дебіторська заборгованість 2234,2 1846,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,3 4,3
Власний капітал 12012,6 11342,3
Статутний капітал 2241,8 2241,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7259,3 6621,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1529,2 1674,9
Чистий прибуток (збиток) 850,9 647,7

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

якіз дійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повненайменуванняемітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВА 
ЛIНIя» , 30728887Київська, 
Києво-Святошинський, 08162, 
смтЧабани, Одеськешосе, б. 8 044,

2. Дата розкриттяповного тексту 
річноїінформації у загальнодос-
тупнійінформаційнійбазіданихКо-
місії

28.04.2015

3. Адреса сторінки в мережіІнтер-
нет, на якійрозміщенорегулярну-
річнуінформацію

nl.emitent.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБОД»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 

(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента 

Приватне акціонерне товариство «Обод», код 1393334839611, Пол-
тавська обл., м.Кременчук, проїзд Ярославський, 8, тел. (0536) 77-77-30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.obod.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕН-
ЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИєМСТВО № 410»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване підприємство № 410», код 
0141728039600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Першотравнева, 61, 
тел. (05366) 2-04-74

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.k410.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 

ЗАВОД»
РІЧНА ІНфОРМАЦІя

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцький лікеро-горілчаний завод», код 30941194,39600, Пол-
тавська обл., м.Кременчук, вул.Чкалова, 8/28, тел. (0536) 74-25-62

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.lgz.prat.in.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцька трикотажна 
фабрика», 00310924, проспект 
Полтавський, 2-А, м.Кременчук, 
Полтавська обл., 39627, (0536) 
79-97-35

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

27.04.2015

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

www.trik.pat.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Баланс + Аудит», 
31273030

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 15.04.2014 року. Кво-
рум зборів: 93,6% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь 
Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КТФ» та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КТФ» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ  «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ  «КТФ» за 2013 рік. 
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження роз-
міру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, об-
рання уповноваженої особи на підписання цих договорів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось. 
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачер-
гові збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь Брок» щодо 
передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КТФ» затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «КТФ»: доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді до 
10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; 
довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування про-
водити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна ак-
ція — один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за 
допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів — Солов'я Олександра 
Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів — Коз-
лову Вікторію Олександрівну.
3.Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити. 
5.Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити. 
7.У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2013 рік не 
нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по восьме
Голосували: «за» — 12 663 590 голосів, що становить 100 % від загальної 
кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 
0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 
голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на збо-
рах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
9.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, об-
рати Наглядову раду ПАТ «КТФ» строком на 3 роки (до проведення черго-
вих Загальних зборів) у наступному складі:
1. Гогунський Євгеній Дмитрович;
2. Двигало Раїса Йосипівна;
3. Котенко Олена Олегівна. 
Голосували:

ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих за кандидатів
Гогунський Євгеній Дмитрович 12 663 590
Двигало Раїса Йосипівна 12 663 590
Котенко Олена Олегівна 12 663 590

Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
9.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради за-
твердити.
9.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами 
Наглядової ради, Голову Правління ПАТ «КТФ» — Вернер Марію Йосипів-
ну.
Голосували: «за» — 12 663 590 голосів, що становить 100 % від загальної 
кількості голосів, присутніх на зборах; «проти» — 0 голосів, що становить 
0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; «утримались» — 0 
голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на бо-
рах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає. З усіх питань порядку ден-
ного рішення прийнято.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

звітний попередній
Усього активів 16764 17369
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14700 15101
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1761 2125
Сумарна дебіторська заборгованість 291 142
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 1
Власний капітал 12287 12688
Статутний капітал 3382 3382
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1821 -1420
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 3390 3390
Поточні зобов’язання і забезпечення 1087 1291
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,0296 -0,0458

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

-0,0296 -0,0458

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13528320 13528320
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАжНА фАБРИКА»

ПОВІДОМЛЕННя
До відома акціонерів

ПрАТ «Український інститут меблів»
Керуючись ч. 2 ст. 105 Цивільного кодексу України ПрАТ «Український 

інститут меблів» повідомляє, що 23» квітня 2015 року загальними збора-
ми акціонерів прийнято рішення про припинення приватного акціонерно-
го товариства «Український інститут меблів» шляхом перетворення у 
товариство з обмеженою відповідальністю»Український інститут меблів», 
а саме :

1. Припинити ПрАТ «Український інститут меблів» (надалі ПрАТ) шля-
хом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Україн-

ський інститут меблів» (надалі ТОВ). 2. Встановити наступне місцезнахо-
дження ТОВ: м. Київ, вул. Польова ,21

3. Визначити, що статутний (складений) капітал ТОВ 15 000 000 
(п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп. 4. Після затвердження Зборами пе-
редавального акту ПрАТ та завершення перетворення ПрАТ, ТОВ стане 
правонаступником щодо усього майна, усіх прав та обов’язків ПрАТ.  
5. Детальний перелік майна, прав та обов’язків, за якими ТОВ виступить 
правонаступником ПрАТ, визначатиметься у передавальному акті ПрАТ, 
який підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів ПрАТ. 6. За-
твердили Комісію з припинення ПрАТ «Український інститут меблів».  
7. Встановити термін для подання (заявлення) вимог кредиторів ПрАТ  — 

ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Трест «Київміськбуд — 3» 
1.2.Ідентифікаційний код 04012678
за ЄДРПОУ емітента:
1.3. Місцезнаходження емітента: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5
1.4. Міжміський код, телефон (044) 453-03-85
та факс емітента: (044)453-03-80
1.5. Електронна поштова адреса: trofimova@kmb3.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.kmb3.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення:

ПРИПИНЕНО ПОВНОВАжЕННя:
У зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, визначеного 

Статутом Товариства, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 
23  квiтня 2015 року (протокол №23 від 23.04.2015р.) припинено повнова-
ження Авралової Валерії Борисівни (Особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), яка займала посаду голови Наглядової ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0281 % від 
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 19.04.2012 року до 23.04.2015 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

У зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, визначеного 
Статутом Товариства, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 
23 квiтня 2015 року (протокол №23 від 23.04.2015р.), припинено повнова-
ження Дідовця Володимира Івановича (Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0005% від 
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 19.04.2012 року до 23.04.2015 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

У зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, визначеного 
Статутом Товариства, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 
23 квiтня 2015 року (протокол 23 від 23.04.2015р.), припинено повноважен-
ня Савченко Володимира Петровича (Особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0242% від 
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 19.04.2012 року до 23.04.2015 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

У зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, визначеного 
Статутом Товариства, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 
23  квiтня 2015 року (протокол №23 від 23.04.2015р.), припинено повнова-
ження Тремполець Марини Миколаївни (Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), яка займала посаду члена Наглядової ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 1,5553% від 
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: з 19.04.2012 року до 23.04.2015 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, визначеного 
Статутом Товариства, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 
23  квiтня 2015 року (протокол №23 від 23.04.2015р.), припинено повнова-
ження Акціонерного товариства Холдингова компанія «Київміськбуд» — 
юридична особа. Місцезнаходження — 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6. 
Код за ЄДРПОУ — 23527052. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента, що становить 30,0% від статутного капіталу Товариства. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2012 року до 23.04.2015 
року. Представник від юр.особи — Катриченко Юрій Олексійович. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ОБРАНО:
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23 квiтня 2015 року (про-

токол №23, від 23.04.2015р.) та рішенням Наглядової ради від 23.04.2015р 

(Протокол №1, від 23.04.2015р), прийнято рiшення про обрання на посаду 
Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Авралової Валерії Бори-
сівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0281% від ста-
тутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Освіта: вища, Київський інженерно-будівельний 
інститут. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: На-
чальник відділу контролю якості ПАТ «Трест «КМБ-3», Голова Наглядової 
ради ПАТ «Трест «КМБ-3». Призначена (переобрана) на посаду. На посаді 
члена Наглядової ради Товариства працює з 2007 року. Обирається на по-
саду на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23 квiтня 2015 року (про-
токол №23, від 23.04.2015р.) прийнято рiшення про обрання на посаду 
Члена Наглядової ради Дідовця Володимира Івановича(особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, що становить 0,0005% від статутного капіталу Товари-
ства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Освіта: вища, Київський інженерно-будівельний інститут. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник виробничого від-
ділу ПАТ «Трест «КМБ-3», БУ13 Головний інженер ПАТ «Трест «КМБ-3», 
Член Наглядової ради ПАТ «Трест «КМБ-3». Призначений (переобраний) 
на посаду. На посаді члена Наглядової ради Товариства працює з 
2004  року. Обирається на посаду на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23 квiтня 2015 року (про-
токол №23, від 23.04.2015р.) прийнято рiшення про обрання на посаду 
Члена Наглядової ради Савченка Володимира Петровича (особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента, що становить 0,0242% від статутного капіталу Това-
риства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Освіта: вища, Київський автомобільно-дорожній інститут. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: механік дільниці автотран-
спорту ПАТ «Трест «КМБ-3», Член Наглядової ради ПАТ «Трест «КМБ-3». 
Призначений (переобраний) на посаду. На посаді члена Наглядової ради 
Товариства працює з 2007 року. Обирається на посаду на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23 квiтня 2015 року (про-
токол №23, від 23.04.2015р.) прийнято рiшення про обрання на посаду 
Члена Наглядової ради Тремполець Марини Миколаївни (особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, що становить 1,5553% від статутного капіталу Товари-
ства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Освіта: вища, Київський Національний університет ім.Т. Шевченка. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник директо-
ра та директор ТОВ «Київміськбуд», Член Наглядової ради ПАТ «Трест 
«КМБ-3». Призначена (переобрана) на посаду. На посаді члена Наглядової 
ради Товариства працює з 2011 року. Обирається на посаду на 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23 квiтня 2015 року (про-
токол №23, від 23.04.2015р.) прийнято рiшення про обрання на посаду 
Члена Наглядової ради ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» — юри-
дична особа (код ЄДРПОУ 23527052, місцезнаходження: 01010, м. Київ, 
вул. Суворова, 4/6). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що 
становить 30,00% від статутного капіталу Товариства. Представник від 
юр.особи — Катриченко Юрій Олексійович. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: Кандидатом не надано згоди на 
розкриття цієї інформації. 

Призначена (переобрана) на посаду. На посаді члена Наглядової ради 
Товариства ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» працює з 2012 року. 
Обирається на посаду на 3 роки.

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

Голова правління 
ПАТ «Трест «КМБ-3»  М.А. Олефір

23.04.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД - 3»

два місяці з дня публікації повідомлення про прийняття рішення шляхом 
перетворення ПрАТ в ТОВ. Голові комісії з припинення ПрАТ вжити усіх 
можливих заходів щодо виявлення кредиторів ПрАТ, а також письмово 
повідомити їх про перетворення ПрАТ. 8. Усі вимоги кредиторів до ПрАТ 
подаються листом на ім’я голови комісії з припинення Товариства. Зазна-
чений лист складається у довільній формі (з чітким та вичерпним пере-
ліком вимог кредитора і має бути підписаний кредитором (його уповно-
важеною особою) та скріплений печаткою (щодо кредиторів-юридичних 
осіб). До листа необхідно додати копії документів, на які кредитор поси-
лається у листі. 9. Після отримання вимоги кредитора комісія з припи-
нення ПрАТ, розглядає заявлену вимогу та приймає рішення про задо-
волення або відхилення зазначеної вимоги. У разі прийняття комісією з 
припинення ПрАТ, рішення про задоволення вимог кредитора, голова ко-

місії з припинення ПрАТ, у цьому ж рішенні визначає та доводить до відо-
ма такого кредитора порядок задоволення його вимог. 10. Зазначений 
порядок затверджений та доведений до відома кредитора до подання на 
розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ передавального акту. У разі 
відхилення вимог кредиторів зазначене рішення голови комісії з припи-
нення Товариства може бути оскаржене у судовому порядку. 11. Затвер-
дили умови обміну акцій ПрАТ на частки у статутному капіталі ТОВ та 
про оцінку та викуп акцій акціонерів, які не проголосують за прийняття 
загальними зборами рішення про перетворення і звернуться до ПрАТ з 
письмовою вимогою ».

Комісія з припинення  ПрАТ «Український інститут меблів»
тел..довідок 457-16-98 
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публічне акціонерне 
товариство «ЕЛПО», 
24088809, Лугова,16, м. Київ, 
Оболонський, 04074, Україна,
(044) 430-31-60

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

08.04.2015

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

elpo.com.ua

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

ТОВ АФ «Украудит ХХІ — Ки-
ївщина«, 30160928

5. Інфор-
мація про 
загальн і 
збори

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 28.03.2014 
року. Кворум зборів: 78,8% до загальної кількості голосів. Пере-
лік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності 
Товариства за 2013 рік. 
Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу 
Товариства за 
2013 рік. 
2. Звіт спостережної ради за 2013 рік. 
3. Звіт ревізора за 2013 рік..
4. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Това-
риства за 2013 
рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товари-
ства.
6. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2014 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: пропозицій не було
Результати розгляду питань порядку денного:
- затвердити звіт правління про результати діяльності товари-
ства за 2013 рік. 
- затвердити звіт Наглядової ради про роботу наглядової ради 
за 2013 рік. 
- затвердити звіт про роботу ревізора за 2013 рік

- Затверджено річну фінансову звітність та баланс за 2014 рік, 
Затвердити прибуток в сумі 65,0 тис.грн. за 2013 рік, непокри-
тий збиток в 670,0 тис.грн.за. Девіденти не виплачувати .
- у зв’язку зі закінченням строку на який було обрано членів 
правління — відкликати діючий склад правління та обрати но-
вий. Обрано голову та двух членів правління товариства, стро-
ком на 3 роки, а саме:Голова Правління — Ф.А.Сафріс, члени 
правління — Ю.М.Попов, В.В.Гудим.
- у зв’язку із закінченням строку на який було обрано членів 
Спостережної ради — відкликати діючий склад Спостережної 
ради. У зв’язку із вимогами Закону України «Про акціонерні то-
вариства» створити в Товаристві Наглядову раду та обрати 
членів наглядової ради товариства строком на 3 роки, а саме :
В.А.Соломаха, Л.Х.Кришень, Н.Г.Кривенко.
- у зв’язку із закінченням строку на який було обрано Ревізо-
ра  — відкликати діючий склад Ревізора. Та запропонував об-
рати ревізором Т.О.Мухомор строком на 3 роки. 
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014-
2015 рік.

6. Інформація про дивіденди. У зв'язку з наявним непокритим збитком в  
670,0 тис.грн..прийняте рішення дивідени не нараховувати та не виплачувати.

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

звітний попередній
Усього активів 1404 1437
Основні засоби (за залишковою вартістю) 427 480
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 220 231
Сумарна дебіторська заборгованість 285 279
Грошові кошти та їх еквіваленти 393 364
Власний капітал 1052 962
Статутний капітал 232 232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -580 -670
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 352 475
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 3,87 3,96
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

3,87 3,96

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23226 23226
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Титан-Зберiгач», 
35430303м. Київ , Голосiївський, 01033, 
Київ, Саксаганського,36В, 5-й поверх 
0444986467,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

http://www.t-zberigach.kiev.ua

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

ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит-
партнер», 22795553 

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент — акціо-
нерне товариство)

Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди. Емiтент не приймав рiшення про 
виплату дивiдендiв протягом звiтнього 
перiоду.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 97394 191869
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 1
Довгострокові фінансові інвестиції 13300 13300
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 10196 4430
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 10
Власний капітал 23845 30185
Статутний капітал 7000 7000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16845 23185
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 15000 15000
Поточні зобов’язання і забезпечення 58548 146684
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 
код за ЄДРПОУ 26410155, 
місцезнаходження: 04073, м. Київ, 
Московський проспект, 6, 
тел.: (044) 428 61 28

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загально-доступній 
інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

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

www.pinbank.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI 
УКРАЇНА» , 30373906 

5. Інформація про загальні збори 
Річні Загальні збори акціонерів Емітента були проведені 18.04.2014 року. 
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Позачерго-
ві Загальні збори акціонерів у 2014 році не проводились.
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, та результати роз-
гляду питань порядку денного загальних зборiв.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», припинення повноважень Лiчильної комiсiї 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Прийнятi рiшення по першому питанню порядку денного:
1.Передати повноваження Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» компанiї — ТОВ «Енергетична 
реєстрацiйна компанiя» та затвердити умови вiдповiдного договору з ТОВ 
«Енергетична реєстрацiйна компанiя».
2.Припинити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту закриття даних За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
2.Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Прийнятi рiшення по другому питанню порядку денного:
1.Пiдтвердити повноваження Голови Загальних зборiв — представника 
акцiонера ДП «ЛД-Україна» та Секретаря Загальних зборiв — представника 
акцiонера ТОВ «ПАРИТЕТ-П», призначених рiшенням Спостережної ради 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (Протокол №77 вiд 21.02.2014р.).
2.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:
•для доповiдi по третьому — шостому питаннях порядку денного — до 
15 хвилин;
•для доповiдi по iншим питанням — до 5 хвилин;
•всi питання до доповiдачiв надаються в письмовiй формi iз зазначенням 
прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй.
3.Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за 
рiшенням Голови Загальних зборiв акцiонерiв.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК».
Прийняте рiшення по третьому питанню порядку денного:
1.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк — затвердити.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
4. Затвердження звiту про виконання основних напрямiв дiяльностi 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк. Визначення основних 
напрямiв дiяльностi ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» на 2014 рiк.
Прийнятi рiшення по четвертому питанню порядку денного:
1.Затвердити звiт про виконання основних напрямiв дiяльностi ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк.
2.Визначенi Правлiнням основнi напрями дiяльностi ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» на 2014 рiк затвердити.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
5. Звiт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної 
ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Прийняте рiшення по п’ятому питанню порядку денного:
1.Звiт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 
2013 рiк затвердити.
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

6.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї.
Прийнятi рiшення по шостому питанню порядку денного:
1.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 
рiк затвердити.
2.Висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за-
твердити.
СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
7.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк, включаючи його дочiрнє пiдприємство, 
висновкiв аудиторської фiрми ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» за 2013 рiк 
та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми 
ТОВ  «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА».
Прийняте рiшення по сьомому питанню порядку денного:
1.Затвердити окрему фiнансову звiтнiсть ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» за 2013 рiк (в т.ч. звiт про фiнансовий стан, звiт про прибутки i збит-
ки та iнший сукупний дохiд, звiт про змiни у власному капiталi, звiт про рух 
грошових коштiв, примiтки до фiнансової звiтностi).
2.Затвердити консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк (в т.ч. консолiдований звiт про фiнансовий 
стан, консолiдований звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, 
консолiдований звiт про змiни у власному капiталi, консолiдований звiт про 
рух грошових коштiв, примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi).
3.Висновки аудиторської фiрми ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» за 2013 рiк 
щодо окремої фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової звiтностi 
затвердити.
4.Враховуючи висновки аудиторської фiрми ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна» 
необхiднiсть затверджувати заходи вiдсутня (заходи не затверджувати).
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
8.Розподiл прибутку та збиткiв ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 
пiдсумками роботи в 2013 роцi.
Прийнятi рiшення по восьмому питанню порядку денного:
1.Прибуток, отриманий по результатам дiяльностi ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк направити:
-на виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями 23 695,50 (двадцять 
три тисячi шiстсот дев’яносто п’ять гривень 50 копiйок) гривень;
-до резервного фонду ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 448 594,06 
(чотириста сорок вiсiм тисяч п’ятсот дев’яносто чотири гривнi шiсть копiйок) 
гривень.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
9.Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Прийняте рiшення по дев’ятому питанню порядку денного:
1.У зв’язку з прийнятим рiшенням про розподiл прибутку, отриманого по 
результатам дiяльностi ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013р., 
дивiденди за простими акцiями не виплачувати. 
2.Дивiденди за привiлейованими акцiями у розмiрi, встановленому статутом 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» та у вiдповiдностi до вимог чинно-
го законодавства, нарахувати за рахунок чистого прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2013 рiк та виплатити пiсля втрати чинностi По-
станови Правлiння Нацiонального банку України №202 вiд 07.04.2014р.
«Про окремi питання дiяльностi банкiв».
ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
10.Про дострокове припинення повноважень членiв Спостережної ради 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Прийняте рiшення по десятому питанню порядку денного:
1.Припинити повноваження Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» у повному складi.
ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
11.Обрання членiв Спостережної ради та Голови Спостережної ради 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Прийняте рiшення по першiй частинi одинадцятого питання порядку денного:
1.Обрати до складу Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК»:
-Баума Бориса Петровича;
-Клещука Олександра Олександровича;
-Клещука Вiктора Олександровича;
-Сушко Свiтлану Валерiївну;
-Савчук Юлiю Вiкторiвну.
Прийняте рiшення по другiй частинi одинадцятого питання порядку денного:
1.Обрати Баума Бориса Петровича Головою Спостережної ради ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Спостережної ради, встановлення розмiру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв 
з членами Спостережної ради.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК”
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Прийняте рiшення по дванадцятому питанню порядку денного:
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
2.Встановити розмiр винагороди членам Спостережної ради у розмiрi 0 
грн. на мiсяць (безоплатно).
3.Обрати Голову Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (або 
особу, яка виконує його обов’язки або офiцiйно замiщує у разi його тимча-
сової вiдсутностi) особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
13.Про внесення змiн та доповнень до Положення про Спостережну раду 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Положення про Правлiння 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 
Прийняте рiшення по тринадцятому питанню порядку денного:
1.Внести змiни до Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Положення про Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК та затвердити їх у новiй редакцiї.
2.Доручити Головi Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 
пiдписати нову редакцiю Положення про Спостережну раду ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Положення про Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», Положення про Правлiння 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 23 695.50 0 23 695.50

Нарахування 
дивідендів на одну 
акцію, грн.

0 1.50 0 1.50

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 23 695.50 0 23 695.50

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- 31.12.2013 - 31.12.2012

Дата виплати 
дивідендів

- 30.06.2014 - 30.06.2013

Опис У зв’язку з прийнятим Загальними зборами акцiонерiв 
Емiтента 18 квiтня 2014 року (протокол №1 вiд 
18.04.2014р.) рiшенням про розподiл прибутку, отри-
маного по результатам дiяльностi Емiтента за 2013р., 
виплата дивiдендiв за простими акцiями у звiтному 
роцi не здiйснювалась.

Дивiденди за привiлейованими акцiями у розмiрi, 
встановленому Статутом Емiтента та у вiдповiдностi 
до вимог чинного законодавства, було виплачено за 
рахунок чистого прибутку Емiтента, а саме: 23,70 
тис.грн. Дивiденд, який припадає на 1 привiлейовану 
iменну акцiю з дивiдендної суми, склав 1,50 грн.
Спостережною радою Емiтента було прийнято 
рiшення виплатити дивiденди за привiлейованими 
акцiями пiсля втрати чинностi Постанови Правлiння 
Нацiонального Банку України №202 вiд 07.04.2014р. 
"Про окремi питання дiяльностi банкiв", але не 
пiзнiше 6 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року (про-
токол №01 вiд 22.04.2014р.).
Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями 
була здiйснена згiдно з перелiком осiб (зведеним 
облiковим реєстром власникiв цiнних паперiв), якi 
мають право на їх отримання, що був складений 
вiдповiдно до вимог законодавства 02.01.2014р. ста-
ном на 31.12.2013р.
Виплата дивiдендiв за привiлейованими iменними 
акцiями була здiйснена в порядку встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України, 
шляхом перерахування дивiдендiв Центральному 
депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у 
Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв 
на фiнансових ринках, для зарахування на рахунки 
депозитарних установ для їх подальшого переказу 
депозитарними установами на рахунки акцiонерiв 
(депонентiв) або сплати акцiонерам (депонентам) 
iншим способом, передбаченим договором.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1 154 263 1 243 180
Грошові кошти та їх еквіваленти 125 374 240 146
Кошти в інших банках 39 938 3 209
Кредити та заборгованість клієнтів 812 102 829 272
Усього зобов'язань 920 605 989 556
Кошти банків 43 376 2
Кошти клієнтів 813 262 946 934
Усього власного капіталу та частка меншості 233 658 253 624
Статутний капітал 230 000 230 000
Чистий прибуток/(збиток) -19 191 472
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-0.83 0.02

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

-0.83 0.02

Заступник Голови Правління  С.В. Сахно
М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ М'яСОКОМБIНАТ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2014 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ»,
код за ЄДРПОУ 33109138, 
вул. Молодогвардiйська, буд. 32, 
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська 
область, 49000, тел. (0562) 334590.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

25.04.2015

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

www.agrooven.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТИЧ-АГРО»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2014 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТИЧ-АГРО»,
код за ЄДРПОУ 32286758, вул. Централь-
на, буд. 141, село Голубівка, Новомосков-
ський район, Дніпропетровська область, 
51230, тел.(0562) 334590.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

25.04.2015

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

www.agrooven.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходжен-
ня, міжміський код 
та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД»,
Код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 
50055Дніпропетровська область, м.Кривий Рiг, 
Нiкопольське шосе, 201; тел..(056) 404-27-02

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

27.04.2015

3. Адреса 
сторінки в 
мережі Інтернет, 
на якій розміще-
но регулярну 
річну інформацію

www.ksz.dp.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФОРУМ», код за ЄДРПОУ 
23070374

5. Інформація 
про загальні 
збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціо-
нерне товари-
ство)

Вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата 
проведен-
ня

18.04.2014

Кворум 
зборів**

81.67

Опис Згiдно Протоколу №1/2014 чергових за-
гальних зборiв акцiонерiв:
Мiсце проведення загальних зборiв: 50055, 
Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, 
Нiкопольське шосе, 201, 2-й поверх 
адмiнiстративного корпусу, у примiщеннi ак-
тового залу (к.№1)
Вид зборiв: рiчнi
Дата проведення зборiв: 18 квiтня 2014 року
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi ма-
ють право на участь у загальних зборах 
14  квiтня 2014 року
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 
10.00
Час закiнчення реєстрацiї:10.45
Час вiдкриття зборiв: 11.00
Час закриття зборiв: 13.30 18 квiтня 
2014  року
Кiлькiсть осiб, включених до облiкового ре-
єстру акцiонерiв, якi мають право на участь 
у загальних зборах: 1303 особи
Кiлькiсть голосуючих акцiй: 9696
Кiлькiсть власних акцiй, що знаходяться на 
балансi товариства: вiдсутнi
Кiлькiсть привiлейованих акцiй: вiдсутнi
Кiлькiсть акцiонерiв особисто та/або 
представникiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у зборах: 16 осiб
Кiлькiсть фактично присутнiх учасникiв 
зборiв: 13 осiб
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi 
зареєструвалися для участi у зборах: 7919, 
що становить 81,67% вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй Товариства.
Порядок денний:
1. Обрання складу лiчильної комiсiї Загаль-
них зборiв, Голови та секретаря Загальних 
зборiв, а також прийняття рiшення про при-
пинення повноважень лiчильної комiсiї.

2. Затвердження порядку прийняття рiшень 
з питань порядку денного рiчних Загальних 
зборiв Товариства.
3. Звiт Генерального директора Товариства 
про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2013 роцi . При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Генерального директора Товариства.
4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства по звiту та балансу Товариства за 
2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть у 2013 роцi i основнi напрямки 
дiяльностi у 2014 роцi. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
Ради Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2013 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з 
урахуванням вимог, передбачених чинним 
законодавством.
8. Прийняття рiшення щодо укладання зна-
чних правочинiв, якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом такого право-
чину, становить 25 (двадцять пять) i бiльше 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
фiнансової звiтностi Товариства та надання 
повноважень правочинiв у разi перемоги ПАТ 
“КСЗ” у тендерних торгах на протязi року.
Розгляд питань порядку денного:
По першому питанню порядку денного при-
йнято наступне рiщення: обрано лiчильну 
комiсiю для здiйснення пiдрахунку голосiв 
акцiонерiв пiд час голосування у складi:
голова комiсiї - Кiсельова Карина Юрiївна
члени лiчильної комiсiї - Гнатенко Валерiя 
Вiкторiвна, Проценко Юлiя Миколаївна.
Встановити, що повноваження членiв 
лiчильної комiсiї припиняються з моменту 
пiдписання лiчильною комiсiєю протоколу 
про пiдсумки голосування на рiчних Загаль-
них збоах. Обрати Головою Загальних 
зборiв - Трофiмова Сергiя Юрiйовича, се-
кретарем - Шокола Олександра Сергiйовича. 
Голосування з питання обрання лiчильної 
комiсiї (з 1-го питання) провести по бюлете-
ням №1; пiдсумки голосування та складання 
протоколу за пiдсумками голосування з 1-го 
питання доручити реєстрацiйнiй комiсiї.
По другому питанню прийнято наступне 
рiшення: запропонований порядок прийняття 
рiшень з питань порядку денного загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ “КСЗ” затверджено.
По третьому питанню прийнято наступне 
рiшення: звiт Генерального директора Това-
риства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ “КСЗ” у 
2013  роцi затверджено. Роботу Генерального 
директора Товариства визнано задовiльною.
По четвертому питанню прийнято наступне 
рiшення: висновок Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства по звiту та балансу ПАТ “КСЗ” у 
2013 роцi затверджено. Визнати роботу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною.
По п’ятому питанню прийнято наступне 
рiшення: звiт Наглядової Ради ПАТ “КСЗ” 
про дiяльнiсть у 2013 роцi затверджено. Ви-
знати роботу Наглядової ради за 2013 рiк 
задовiльною.
По шостому питанню прийнято наступне 
рiшення: рiчний звiт ПАТ “КСЗ” за 2013 рiк 
затверджено.
По сьомому питанню прийнято наступне 
рiшення: доходи отриманi за результатами 
господарської дiяльностi за 2013 рiк напра-
вити на покриття збиткiв попереднiх 
перiодiв, не нараховувати та не виплачува-
ти дивiденди за 2013 рiк.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД»
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По восьмому питанню наступне рiшення не 
прийняте: надати згоду на укладення зна-
чних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить 25 (двадцять пять) i 
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої фiнансової звiтностi. Уповноважи-
ти генерального директора ПАТ “КСЗ” 
Столiтнього Сергiя Васильовича щодо 
пiдписання значних правочинiв у разi пере-
моги ПАТ “КСЗ” у тендерних торгах на 
протязi року.
Загальнi збори обявленi закритими.

6. Інформація 
про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 34969 42991
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19402 22657

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4956 6288
Сумарна дебіторська заборгованість 4924 965
Грошові кошти та їх еквіваленти 385 54
Власний капітал -33978 -16965
Статутний капітал 1357 1357
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-36011 -18998

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 53101 46421
Поточні зобов’язання і забезпечення 15846 13535
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-1754.64 -1128.61

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

-1754.64 -1128.61

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9696 9696
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ» 
2.Код за ЄДРПОУ — 32160001 
3.Місцезнаходження — 01001, м.Київ, вул.Ольгинська, 3
4.Міжміський код, телефон та факс — (044)277-72-43 , (044) 280-33-51
5.Електронна поштова адреса — office@ufin.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.ufin.com.ua/emitent.htm 
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення — Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПРАТ «УАФР» 24.04.2015р. були при-

йняті рішення: 
І. В зв`язку із закінченням терміну дії повноважень Голови та членів На-

глядової ради товариства, припинити повноваження всіх членів Наглядо-
вої ради товариства, а саме:

- Голови Наглядової ради товариства Петренко Тетяни Данилівни. Голо-
ва Наглядової ради Петренко Тетяна Данилівна часткою в статутному капі-
талі ПРАТ «УАФР» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Голова Наглядової ради товариства перебувала на по-
саді Голови Наглядової ради ПРАТ «УАФР» протягом трьох років; 

- члена Наглядової ради ПРАТ «УАФР» Волкової Зоряни Федорівни, за-
ступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь-С». 
Член Наглядової ради Волкова Зоряна Федорівна часткою в статутному ка-
піталі ПРАТ «УАФР» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала. Член Наглядової ради товариства перебувала на посаді 
члена Наглядової ради ПРАТ «УАФР» протягом трьох років; 

- члена Наглядової ради ПРАТ «УАФР» Осатюка Сергія Володимирови-
ча, фахівця з управління активами Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «НМТ ІНВЕСТМЕНТС». Член Наглядової ради Осатюк Сергій Воло-
димирович часткою в статутному капіталі ПРАТ «УАФР» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.Член Наглядової 
ради товариства перебував на посаді члена Наглядової ради ПРАТ «УАФР» 
протягом трьох років. 

II. Кількісний склад Наглядової ради товариства з трьох осіб на наступ-
ний трирічний термін визначити. 

ІІІ. Обрати членами Наглядової ради ПРАТ «УАФР» на трирічний термін:
- Хомутову Оксану Миколаївну, директора Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Оберіг — Будівництво». Член Наглядової ради Хомутова 

Оксана Миколаївна часткою в статутному капіталі ПРАТ «УАФР» не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Бучанська будівельна компанія», бухгалтер 
(з 2008р.- по теперішній час), Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Оберіг — Будівництво» , директор (з 2009р.- по теперішній час); 

- Волкову Зоряну Федорівну, заступника директора Товариства з обме-
женою відповідальністю «Промінь-С». Член Наглядової ради Волкова Зо-
ряна Федорівна часткою в статутному капіталі ПРАТ «УАФР» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: ПАТ «ЗЗБК-1», на-
чальник цеху (з 2006р. по 2010р.), Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аркада — Житлосервiс», заступник директора (основне мiсце роботи) 
(з 2010р. по теперiшнiй час), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Промiнь-С», заступник директора (за сумiсництвом) (з 2012 р. по 
теперiшнiй час);

- Остапенко Ольгу Олексіївну, бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИК 2010». Член Наглядової ради 
Остапенко Ольга Олексіївна часткою в статутному капіталі ПРАТ «УАФР» 
не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ», бухгалтер (з 2006р. по теперішній час), ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВНИК 2010», бухгалтер (з 2013р. 
по теперішній час). 

Наглядовою радою ПРАТ «УАФР» 24.04.2015р. було прийнято рішення: 
І. В зв`язку із призначенням нового складу Наглядової ради товари-

ства,
- Обрати Головою Наглядової ради ПРАТ «УАФР» члена Наглядової 

ради Хомутову Оксану Миколаївну . Голова Наглядової ради Хомутова 
Оксана Миколаївна часткою в статутному капіталі ПРАТ «УАФР» не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Інші посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх п`яти років: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Бучанська будівельна компанія», бухгалтер 
(з 2008р.- по теперішній час), Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Оберіг — Будівництво» , директор (з 2009р.- по теперішній час).

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

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

2. Найменування посади 
Директор  _____________  Моргайло Р.В. 
ПРАТ «УАфР»  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  27.04.2015р. 
  (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО фІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУСЛАВ»

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК БОГУС-
ЛАВ»

2. Код за ЄДРПОУ 34540113
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул.

Нижньоюркiвська, 81
4. Міжміський код, телефон та факс 044-454-01-74 044-454-01-74
5. Електронна поштова адреса bb@bankboguslav.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bankboguslav.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення 
Відповідно до Протоколу №01 від 24.04.2015 року чергових (річних) За-

гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК БОГУСЛАВ» (надалі — Банк), з метою приведення дiяльностi банку 
у вiдповiднiсть до Закону України «Про банки та банківську дiяльнiсть» та у 
вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рішення припинити достроково повноваження Ревізійної комісії АТ 
«БАНК БОГУСЛАВ», а саме:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку — Антонової 
Оксани Іванівни, (паспорт СН №745692, виданий Мінським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві, 21.02.1998р.). Перебувала на посаді Голови Ревізійної 
комісії Банку з 26.04.2013р. Частка, якою володіє у статутному капіталі Бан-
ку -0%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 0 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава припинення 
повноважень — рішення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Бан-
ку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.). На посаду нікого не обрано, відпо-
відно до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» в новій редакції, не передбачено 
існування органу контролю — Ревізійної комісії.

Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку — Бондаревої 
Наталії Вікторівни (паспорт серія СН №350721, виданий Радянським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві 15.11.1996р.). Перебувала на посаді члена Ревізійної 
комісії Банку з 26.04.2013р. Частка, якою володіє у статутному капіталі Бан-
ку -0%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 0 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава припинення 
повноважень — рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Бан-
ку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.). На посаду нікого не обрано, відпо-
відно до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» в новій редакції, не передбачено 
існування органу контролю — Ревізійної комісії.

Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Банку — Мацаєнко 
Світлани Борисівни (паспорт серія СН №611987, виданий Ватутінським РУ 
ГУ МВС України в м.Києві 23.10.1997р.). Перебувала на посаді члена Реві-
зійної комісії Банку з 26.04.2013р. Частка, якою володіє у статутному капіта-
лі Банку -0%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 0 шт. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава 
припинення повноважень — рішення чергових (річних) загальних зборів ак-
ціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.). На посаду нікого не 
обрано, відповідно до Статуту АТ «БАНК БОГУСЛАВ» в новій редакції, не 
передбачено існування органу контролю — Ревізійної комісії.

Відповідно до Протоколу №01 від 24.04.2015 року чергових (річних) За-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК БОГУСЛАВ» (надалі — Банк), з метою приведення дiяльностi банку 
у вiдповiднiсть до Закону України «Про банки та банківську дiяльнiсть» та у 
вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рішення припинити достроково повноваження Голови та членів На-
глядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ», а саме:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Вакуленко На-
талії Леонiдiвни (паспорт серія СО №792492 виданий Подільським РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi, 02.02.2002р.). Перебувала на посаді Голови Нагля-
дової ради Банку з 26.04.2013р. Частка, якою володіє у статутному капіталі 
Банку -23,4656%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 42 238 
шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Під-
става припинення повноважень — рішення чергових (річних) Загальних 
зборів акціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.).

Припинити повноваження члена Наглядової ради Банку Романенка Во-
лодимира Івановича (паспорт серія СК №189281, виданий Обухівським РВ 
ГУ МВС України в Київській області, 12.05.1996р.). Перебував на посаді чле-
на Наглядової ради Банку з 26.04.2013р. Частка, якою володіє у статутному 
капіталі Банку -76,5344%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 
137 762 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Підстава припинення повноважень — рішення чергових (річних) За-
гальних зборів акціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.).

Відповідно до Протоколу №01 від 24.04.2015 року чергових (річних) За-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК БОГУСЛАВ» (надалі — Банк), З метою приведення дiяльностi банку 
у вiдповiднiсть до Закону України «Про банки та банківську дiяльнiсть» та у 
вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рішення встановити склад Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ» в 
кількості 5 (п’ять) осіб та обрано Голову Наглядової ради Банку та чотирьох 
членів Наглядової ради Банку, а саме:

Обрано Головою Наглядової ради Банку Вакуленко Наталію Леонiдiвну 
(паспорт серія СО №792492 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi, 02.02.2002р.). Частка, якою володіє у статутному капіталі Банку 
-23,4656%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 42 238 шт. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно Стату-
ту Банку Голова та члени Наглядової ради Банку обираються Загальними 
зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа Акціонерів 
Банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше 5 (п'яти) 
осіб строком на 3 (три) роки. У разі закінчення вказаного строку повнова-
жень Голова та члени Наглядової ради Банку діють до проведення Загаль-
них зборів акціонерів, на яких буде прийняте рішення про обрання нового 
складу Наглядової ради. 

Протягом останніх п’яти років своєї дiяльностi обіймала наступні посади:
- Голова Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
Підстава для обрання — рішення чергових (річних) Загальних зборів ак-

ціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.).
Обрано членом Наглядової ради Банку Романенка Володимира 

Iвановича (паспорт серiя СК №189281, виданий Обухiвським РВ ГУ МВС 
України в Київськiй області, 12.05.1996р.). Частка, якою володіє у статутно-
му капіталі Банку -76,5344%. Розмір пакета акцій Банку, які належать осо-
бі  — 137 762 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Згідно Статуту Банку Голова та члени Наглядової ради Банку оби-
раються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосуван-
ня з числа Акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кіль-
кості не менше 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки. У разі закінчення 
вказаного строку повноважень Голова та члени Наглядової ради Банку ді-
ють до проведення Загальних зборів акціонерів, на яких буде прийняте рі-
шення про обрання нового складу Наглядової ради.

Протягом останніх п’яти років своєї дiяльностi обіймав наступні посади:
- член Наглядової ради АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
Підстава для обрання — рішення чергових (річних) Загальних зборів ак-

ціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.).
Обрано членом Наглядової ради Банку Антонову Оксану Іванівну, (пас-

порт СН 745692 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 
21.02.1998р.). Частка, якою володіє у статутному капіталі Банку -0%. Розмір 
пакета акцій Банку, які належать особі — 0 шт. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згідно Статуту Банку Голова та чле-
ни Наглядової ради Банку обираються Загальними зборами акціонерів 
шляхом кумулятивного голосування з числа Акціонерів Банку, їх представ-
ників та незалежних членів у кількості не менше 5 (п'яти) осіб строком на 3 
(три) роки. У разі закінчення вказаного строку повноважень Голова та члени 
Наглядової ради Банку діють до проведення Загальних зборів акціонерів, 
на яких буде прийняте рішення про обрання нового складу Наглядової 
ради.

Протягом останніх п’яти років своєї дiяльностi обіймала наступні по-
сади:

– директор ТОВ «Кселен», фінансовий директор ТОВ «Аудиторська ком-
панія «Дівайс — Груп».

Підстава для обрання — рішення чергових (річних) Загальних зборів ак-
ціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.)

Обрано членом Наглядової ради Банку Мацаєнко Світлану Борисівну 
(паспорт серія СН №611987, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві, 23.10.1997р.). Частка, якою володіє у статутному капіталі Банку 
-0%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 0 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно Статуту Банку 
Голова та члени Наглядової ради Банку обираються Загальними зборами 
акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа Акціонерів Банку, їх 
представників та незалежних членів у кількості не менше 5 (п'яти) осіб стро-
ком на 3 (три) роки. У разі закінчення вказаного строку повноважень Голова 
та члени Наглядової ради Банку діють до проведення Загальних зборів ак-
ціонерів, на яких буде прийняте рішення про обрання нового складу Нагля-
дової ради.

Протягом останніх п’яти років своєї дiяльностi обіймала наступні по-
сади:

- старший бухгалтер ТОВ «Аудиторська компанія «Дівайс — Груп».
Підстава для обрання — рішення чергових (річних) Загальних зборів ак-

ціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.)
Обрано членом Наглядової ради Банку Горбатенко Віктора Вікторовича 

(паспорт серія ВМ №833915, виданий Корольовським РВ УМВС України в 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК БОГУСЛАВ»
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Житомирській області, 26.02.2000р.). Частка, якою володіє у статутному ка-
піталі Банку -0%. Розмір пакета акцій Банку, які належать особі — 0 шт. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно Стату-
ту Банку Голова та члени Наглядової ради Банку обираються Загальними 
зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа Акціонерів 
Банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше 5 (п'яти) 
осіб строком на 3 (три) роки. У разі закінчення вказаного строку повнова-
жень Голова та члени Наглядової ради Банку діють до проведення Загаль-
них зборів акціонерів, на яких буде прийняте рішення про обрання нового 
складу Наглядової ради.

Протягом останніх п’яти років своєї дiяльностi обіймав наступні посади:
- головний юрисконсульт Юридичної служби АТ «БАНК БОГУСЛАВ», 

юрисконсульт ТОВ «Аудиторська компанія «Дівайс — Груп» .
Підстава для обрання — рішення чергових (річних) Загальних зборів ак-

ціонерів Банку (Протокол №01 від 24.04.2015 року.).
ІІІ. Підпис 

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

Голова Правління  Л.П. Заремба

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

Річна інформація  
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Територiальне 
мiжгосподарче об»єднання «Лiко-
Холдiнг», код ЄДРПОУ 16307284, 
місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Червоноармiйська, буд. 88, між-
міський код та телефон емітента: 
0442060141, 0442060142

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

 27.04.2015 р.

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

http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/
zagalna-informatsija

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

ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона — 
Аудит», код ЄДРПОУ 23500277 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне товари-
ство). Зазначається інформація про 
проведення або непроведення за-
гальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення вка-
зуються причини, також зазначаєть-
ся перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах, особи, що по-
давали пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного, у разі прове-
дення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, ре-
зультати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини

Не заповнено, оскільки емітент не є 
акціонерним товариством.

6. Інформація про дивіденди: За ре-
зультатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось, оскільки емітент 
не є акціонерним товариством.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1 120 064 984 547
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14 757 67 854
Довгострокові фінансові інвестиції 2 131 3 475
Запаси 311 260 396 361
Сумарна дебіторська заборгованість 213 418 76 682
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 822 1 248
Власний капітал 55 746 55 634
Статутний капітал 200 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 53 452 53 340
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 046 719 896 937
Поточні зобов’язання і забезпечення 17 599 31 976
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

Найменування посади:  Генеральний директор
______________  Олійник В. М..
      (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 
       М. П. 
 27.04.2015 р.
 (дата) 

(додаток 44 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIжГОСПОДАРЧЕ ОБ’єДНАННя «ЛIКО-хОЛДIНГ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«хАРКIВЕЛЕКТРОМОНТАжКОМПЛЕКТ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ ЕЛЕКТРО МОНТАЖ КОМП-
ЛЕКТ», 14077940, Україна Харківська обл. 61013 м. Харкiв вул. Шев-
ченка, 75, (057) 704-13-48.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.hemk.in.ua.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЦЕНТР КОМ-
П’ЮТЕРНИх ТЕхНОЛОГІЙ 
«Інфо Плюс», 16400836, м. Київ, Дні-
провський р-н, 02002, вул. Ма рини Раско-
вої, 15, тел. (044) 517-78-65

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

28.04.2015

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

http://infoplus.kiev.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«БЕТОНМАШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00240052
3. Місцезнаходження: 84105, м. Слов`янськ, Солодiлова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0626 63-55-15
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.betonmash.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Правлiння вiдкликано заступника 
Голови Правлiння Вербоноль Вячеслава Станиславовича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), з припиненням 
вiдповiдних повноважень, що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Правлiння, 
згiдно поданої заяви за власним бажанням. На зазначенiй посадi пе-
ребував з 29.03.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Правлiння вiдкликано члена 
Правлiння Гавриленко Олега Олександровича (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), з припиненням вiдповiдних повнова-
жень, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства рiшення про вiдкликання членiв Правлiння, згiдно поданої заяви 
за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебував з 25.04.2013 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Правлiння обрано члена Правлiння 
Звягiнцева Олександра Олександровича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), що не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв Правлiння. 
Член Правлiння обраний на строк — 5 рокiв. Згiдно з рiшенням 
Правлiння Товариства вiд 23.04.2015 року (Протокол № 75) члена 
Правляння Звягiнцева Олександра Олександровича обрано заступни-
ком Голови Правлiння Товариства. Заступник Голови Правлiння об-
раний на строк — 5 рокiв. Посади якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: директор комерцiйний, консультант з маркетингу, заступ-
ник голови правлiння з розвитку бiзнес процесу. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5), вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Правлiння обрано члена Правлiння 
Зiмбровського Сергiя Сергiйовича (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних), що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв Правлiння. Член 
Правлiння обраний на строк — 5 рокiв. Посади якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу матерiально технiчного 
забезпечення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Ревiзiйної комiсiї вiдкликано Голо-
ву Ревiзiйної комiсiї Бондарєва Олександра Iвановича (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), з припиненням вiдповiдних 

повноважень, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 0,0031%. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. На зазначенiй посадi перебував з 03.04.2014 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Ревiзiйної комiсiї вiдкликано члена 
Ревiзiйної комiсiї Новак Костянтина Леонiдовича (особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), з припиненням вiдповiдних повно-
важень, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0,0062%. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї. На 
зазначенiй посадi перебував з 03.04.2014 року. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Ревiзiйної комiсiї вiдкликано члена 
Ревiзiйної комiсiї Звягiнцева Олександра Олександровича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), з припиненням 
вiдповiдних повноважень, що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства.Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. На зазначенiй посадi перебував з 03.04.2014 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Ревiзiйної комiсiї обрано члена 
Ревiзiйної комiсiї Бондарєва Олександра Iвановича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), що володiє часткою в статутно-
му капiталi Товариства в розмiрi 0,0031%. Пiдстава: прийняття рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 
5 рокiв. Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 
23.04.2015 року (Протокол № 1) члена Ревiзiйної комiсiї Бондарєва 
Олександра Iвановича обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Голова Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 5 рокiв. Посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: начальник виробничо — 
диспетчерського вiддiлу, головний конструктор, директор технiчний. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.05.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Ревiзiйної комiсiї обрано члена 
Ревiзiйної комiсiї Новак Костянтина Леонiдовича (особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), що володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 0,0062%. Пiдстава: прийняття рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 
5  рокiв. Посади якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: го-
лова профспiлки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.05.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Ревiзiйної комiсiї обрано члена 
Ревiзiйної комiсiї Чернову Наталiю Михайлiвну (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), що не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 5 рокiв. Посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: паспортист, начальник 
вiддiлу кадрiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

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

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

Голова правлiння флерко Максим Миколайович, 24.04.2015 р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕТОНМАШ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВИЙ СТИЛЬ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ», 32565288, Україна 
Харківська обл. 61020 м. Харкiв Комсомольське шосе, буд. 88, 
(057)752-27-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://nowystyl.com.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИєМСТВО 

«ТВIН-ДРУК»
РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «ТВIН-ДРУК», 23454034, Україна 
Харківська обл. 61172 м. Харкiв вул. Роганська, буд.149, (057) 716-37-32.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://mail.twin-druck.com/.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТЕРх»

Річна інформація 
 емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«СТЕРХ», 22937471, 02068, м.Київ, 
пр-т Григоренко 7-В, квартира, 147, 
(044) 572-10-16

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

22937471.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕАТРАЛЬНЕ» 

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Театральне», 21567202, 01030, м.
Київ, вул. Б.Хмельницького, б.30/10, 
(044) 234-82-83

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015

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

21567202.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНА фIРМА «СТАРАТЕЛЬ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Будiвельна фiрма «Старатель», 
13682121, 02068, м.Київ, вул. Анни 
Ахматової, 5, (044) 5709998

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

13682121.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУДНОПIДЙОМ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Суднопiдйом», 13681898, 04070, 
м.Київ, вул.Борисоглiбська, 14, 
(044) 428-87-53

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2015

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

sudnopidyom.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТЕЛСА»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«СТЕЛСА», 21457131, 04112, м. Київ, 
вул. Академiка Грекова, 3, (044) 
419-64-22

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній
 інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2015

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

21457131.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАЙГА-95»
Річна інформація  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ТАЙГА-95», 23493933, 04077,  
м.Київ, вул.Днiпроводська, буд.8, 
(044) 4679144

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2015

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

23493933.infosite.com.ua
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МУЛIТ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МУЛIТ», 14311910, 
вул. Окружна 1, м.Богуслав, 
Богуславський, Київська область, 
09700, Україна, 04561-5-10-64

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

28.04.2015

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

mulit.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприєм-
ця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

ПП «Аудиторська фірма «Сервіс-
Аудит», 32205930

5. Інформація 
про загальні 
збори 

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
25.04.2014 року. Кворум зборів: 70,3961% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах:
1.Обрання голови та секретаря зборів; затвердження 
складу лічильної комісії.
2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.
3.Затвердження річного звіту, результатів діяльності та 
балансу Товариства за 2013 рік.
4.Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків 
Товариства за 2013 рік, з урахуванням вимог, передбаче-
них законом.
5.Переобрання голови та членів Наглядової Ради Това-
риства.
6.Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Това-
риства.
Результати розгляду питань порядку денного: Всі рішен-
ня прийняті, звіти зачитані, вибори голови та членів На-
глядової ради та ревізійної комісії проведені.

6. Інформація про дивіденди. 
Опис Строк та порядок виплати частки прибутку (дивіденти) проводить-

ся один раз на рік , за підсумками календарного року. Затверджу-
ються Вищим органом Товариства за поданням Правління Това-
риства погодженим із Спостережною радою Товариства. Так як 
ПАТ «Муліт» має збиток , то нарахування дивідентів у 2014 році не 
проводилось.

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

звітний попередній
Усього активів 8906 9013
Основні засоби (за залишковою вартістю) 299 357
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 364 383
Сумарна дебіторська заборгованість 277 314
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 0
Власний капітал 7897 8021
Статутний капітал 7760 7760
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 137 261
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 47 23
Поточні зобов’язання і забезпечення 962 969
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 31040028 31040028
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’єДНАННя 

«хОЛОДМАШ»
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'єДНАННя «хОЛОДМАШ», 00217863, 
65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Головкiвська, 
57/1, (048) 730-41-02

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію http://holodmash.od.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності АУДИТОРСЬКО — КОНСАЛТИНГОВА фІРМА «ГРАНТЬЕ» у ви-
гляді ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 04.04.2014 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ ( ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу Товари-
ства про результати фiнансово — господарської дiяльностi Товариства у 
2013 роцi та його затвердження.4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Това-
риства по звiту та балансу Товариства за 2013 рiк та його затвердження.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2013 роцi та його 
затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 7. 
Затвердження рiчного звiту Товариства. 

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством. 9. Про лiквiдацiю основних фондiв Това-
риства. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
рiшення, та надання вiдповiдних повноважень. 11. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 12. При-
йняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. 
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицiй щодо перелiку 
питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Това-
риства, не надходило. Змiни до порядку денного не вносились. Результа-
ти розгляду питань порядку денного: По питанням № 1-12 рiшення 
прийнятi «за» — необхiдною бiльшiстю голосiв; по питанням №13-14, що 
передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна кiлькiсть членiв 
органу Товариства, вiдповiдно до Статуту. 

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  18849  20550
Основні засоби (за залишковою вартістю)  10072  10453
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  4706  5541
Сумарна дебіторська заборгованість  421  758
Грошові кошти та їх еквіваленти  205  1163
Власний капітал  -15131  -7251
Статутний капітал  6605  6605
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -21736  -13856

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  25378  18724
Поточні зобов’язання і забеспечення  8602  9077
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.29825620  -0.05722890

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

 -0.29825620  -0.05722890

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  26420240  26420240
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

- -

у відсотках від 
статутного капіталу 

- -

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

- -

Генеральний директор ____________ Свешнiкова Тетяна Iванiвна



№80, 28 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

153

інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕР-
ГО», 05396638, Херсонська , 
Суворовський, 73000, м. Херсон, 
Пестеля,5 /0552/ 26-45-14

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

27.04.2015

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

www.ksoe.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська компанiя 
«Свiт», 23527046

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент — акціонерне 
товариство)

Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 
вiдбулися 10.04.2014 р. з наступним порядом денниим: 

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕР-
СОНОБЛЕНЕРГО» (далі — Товариства), припинення повноважень лічиль-
ної комісії Товариства.

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

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

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

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

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

році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Го-

ловою Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою 
Ревізійної комісії.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами та Го-

ловою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 

затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядо-
вої ради.

По усіх питаннях порядку денного проводилося голосування із розрахун-
ку одна проста іменна акція — один голос. Голосування за усіма питаннями 
порядку денного проводиться бюлетенями. Обрання членів Наглядової 
ради і Ревізійної комісії відбувалося шляхом кумулятивного голосування.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 10.04.2014 року з 09 годин 
00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною 
комісією зареєстровано 14 акціонерів та їх уповноважених представників, що 
безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власни-
ків 171 450 462 простих іменних акцій, що становить 95,84 % загальної кількос-
ті голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голо-
суванням та підбиттям підсумків голосування здійснювали представники 
Південно-Українського територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку .

Порушень при реєстрації акціонерів не виявлено. По всім питанням по-
рядку денного рішення прийняті відповідно до чинного законодавства.

6. Інформація про дивіденди. 
Черговими загальними зборами акцiонерiв № 20, якi вiдбулися 

10.04.2014р., прийнято наступне рiшення щодо виплати дивiдендiв: У 
зв»язку з розподiленням 100% чистого прибутку, отриманого по результа-
там дiяльностi Товариства за 2013 рiк, до резервного капiталу, розмiр 
рiчних дивiдендiв не затверджувати. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв № 21, якi вiдбулися 09.04.2015р., прийнято наступне рiшення 
щодо виплати дивiдендiв: У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 
пiдсумками роботи Товариства в 2014 роцi дивiденди не нараховувати.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1337315 1278745
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1001650 1021668
Довгострокові фінансові інвестиції 20902 14112
Запаси 28724 29933
Сумарна дебіторська заборгованість 209044 129953
Грошові кошти та їх еквіваленти 18854 24875
Власний капітал 549955 780768
Статутний капітал 44724 44724
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -525601 -295044
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 370689 102393
Поточні зобов’язання і забезпечення 416671 395584
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1.29 0.00627

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

-1.29 0.00627

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 178895040 178895040
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Голова правління 
ПАТ»ЕК»хрсонобленерго»  І.М.Сафронов

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIя «хЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО СТРАхОВА КОМПАНIя 
«ТЕКОМ-жИТТя», 32509024, 65005 
Одеська область Малиновський м.Одеса 
вул. Михайлiвська, 44, 0487190556

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

27.04.2015

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

http://www.tig-life.com

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО СТРАхОВА КОМ-
ПА НIя «ТЕКОМ», 25050281, 65005 
Одеська область Малиновський м.Оде-
са вул. Михайлiвська, 44, 0487190555

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

27.04.2015

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

www.tig.com.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕРВІСКОЛІяМАШ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2014 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕРВІСКОЛІЯМАШ», 
код за ЄДРПОУ 32280646, селище 
Новоолександрівка, Дніпропетровський 
район, Дніпропетровська область, 52070, 
тел. (056) 3779279

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

25.04.2015

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

http://32280646.smida.gov.ua

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «фІНАНСОВА КОМПА-
НІя «АРДжЕНТ ГРУП», 38707466, 
проспект Богдана Хмельницького, будинок 
102, місто Донецьк, Ворошиловський, Доне-
цька область, 83015, 062-343-45-74
За рішенням Наглядової ради Емітента 
№  4 від 13.03.2015 року змінено місцезна-
ходження емітента на «Україна, 04053, міс-
то Київ, провулок Киянівський, будинок 7». 
На дату публікації реєстрація змін до уста-
новчих документів не проведена.

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

27.04.2015

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

http://38707466.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІжНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИх 

ІСТОРІЙ»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 

розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Мiжнародне бюро кредитних iсторiй", 
34299140, Київська, Шевченкiвський, 
03062, Київ, проспект Перемоги, 65, 
0442233392

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

27.04.2015

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

http://credithistory.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВхІМ»
РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Публічне акціонерне товариство «Львівхім», код 01882344, 79024, 

м.  Львів, вул. Механічна, 2, (032)2948848.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015р.
3. Адреса сторінки: www.lvchem.com.ua
4. ТОВ «Алекс-Аудит», код ЄДРПОУ 30583923
5. Чергові ЗЗА проведено 19.04.2014р. Порядок денний 1.Обрання 

членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря зборiв. 3.Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Правлiння за результатами дiяльностi Това-
риства у 2013 р. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради про роботу за звiтний перiод. 5.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод, 
висновок Ревiзiйної комiсiї вiдносно рiчного звiту та балансу 
ПАТ  «Львiвхiм». 6.Затвердження рiчних фiнансових результатiв дiяльностi 
Товариства, висновку Ревiзiйної комiсiї. 7.Порядок розподiлу прибутку 
ПАТ «Львiвхiм» отриманого у звiтному перiодi, визначення порядку по-
криття збиткiв. 8.Про обрання членiв Наглядової ради. 9.Про обрання 
членiв Правлiння. 10.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11.Прийняття 
рiшення про припинення ПАТ «Львiвхiм» шляхом перетворення у 
ТДВ  «Львiвхiм». 12.Про призначення комiсiї з припинення (перетворення) 
ПАТ «Львiвхiм» у ТДВ «Львiвхiм», визначення її кiлькiсного складу та на-
дання їй повноважень щодо управлiння справами Товариства пiд час 
здiйснення процедури припинення (перетворення) ПАТ «Львiвхiм». 13.За-
твердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за 
прийняття рiшення про припинення (перетворення) ПАТ «Львiвхiм» у 
ТДВ  «Львiвхiм». 14.Затвердження порядку та умов обмiну акцiй 
ПАТ  «Львiвхiм»», що припиняється шляхом перетворення, на частки у 
ТДВ «Львiвхiм», що створюється шляхом перетворення. 15.Обрання упо-
вноважених осiб, якi виступають вiд iменi акцiонерiв. Прийнятi рішення: 
1.Обрано членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрано секретаря зборiв. 3.Прийнято 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за результатами дiяльностi 
Товариства у 2013 р. 4.Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради про роботу за звiтний перiод. 5.Прийнято рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод, 
висновок Ревiзiйної комiсiї вiдносно рiчного звiту та балансу ПАТ «Львiвхiм». 
6.Затверджено рiчнi фiнансовi результатiв дiяльностi Товариства, висно-
вок Ревiзiйної комiсiї. 7.Порядок розподiлу прибутку ПАТ «Львiвхiм» отри-
маного у звiтному перiодi, визначено порядок покриття збиткiв. 8.Обрано 
членiв Наглядової ради. 9.Обрано членiв Правлiння. 10.Обрано членiв 
Ревiзiйної комiсiї. 11. Прийнято рiшення про припинення ПАТ «Львiвхiм» 
шляхом перетворення у ТДВ «Львiвхiм». 12.Призначено комiсiю з припи-
нення (перетворення) ПАТ «Львiвхiм» у ТДВ «Львiвхiм», визначено її 
кiлькiсний складу та надано їй повноваження щодо управлiння справами 
Товариства пiд час здiйснення процедури припинення (перетворення) 
ПАТ  «Львiвхiм». 13.Затверджено оцiнку та умови викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi не голосували за прийняття рiшення про припинення (перетворення) 
ПАТ «Львiвхiм» у ТДВ  «Львiвхiм». 14.Затверджено порядок та умови 
обмiну акцiй ПАТ  «Львiвхiм»», що припиняється шляхом перетворення, на 
частки у ТДВ «Львiвхiм», що створюється шляхом перетворення. 15.Об-
рано уповноважених осiб, якi виступатимуть вiд iменi акцiонерiв.

6. Інформація про дивіденди: дивіденди не нараховувалися та не ви-
плачувалися.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3870 3064
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1064 1046
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2018 1361
Сумарна дебіторська заборгованість 586 579
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Власний капітал 654 747
Статутний капітал 1320 1320
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -136 -43
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 1896 968
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1759976 1759976
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

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

0 0

Голова правління (Комісії з припинення (перетворення) ПАТ 
«Львівхім») Червонюк С.Л.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“IНГ БАНК УКРАЇНА”

Річна інформація  
емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк 
Україна", 21684818, Подiльський, 04070, Київ, 
Спаська, 30А (044) 2303030,

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

29.04.2015

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

www.ingbankukraine.com

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

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги», код 
ЄДРПОУ 33306921, 

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент  — акціонерне 
товариство)

1. Вид загальних зборів — чергові; Дата прове-
дення — 25.04.2014;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Затвердження результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Банку за 2013 
фiнансовий рiк, звiту аудитора; 2. Розподiл при-
бутку Банку за 2013 фiнансовий рiк. Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведен-
ня ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Правлiння Банку. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому 
загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
2. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 15.05.2014;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Припинення провадження професiйної 
дiяльностi Банку на фондовому ринку — депози-
тарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi 
депозитарної установи.Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведення ЧЕР-
ГОВИХ загальних зборiв: Правлiння Банку. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: 100% 
"ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, чому загальнi 
збори не вiдбулися: вiдсутнi.
3. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 09.07.2014;

Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1. Змiни в Наглядовiй Радi Банку. Особи, 
що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала 
проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань по-
рядку денного: 100% “ЗА”. Рiшення прийнятi. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
4. Вид загальних зборів — позачергові; Дата про-
ведення — 03.12.2014;
Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Перерозподiл прибутку за попереднi 
фiнансовi роки, що був залишений у розпорядженнi 
Банку. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що 
iнiцiювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
Правлiння Банку. Результати розгляду питань поряд-
ку денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причини, 
чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів

--- ----

Опис Загальними зборами акціонерів рішення про 
виплату дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 12581959 9688508
Грошові кошти та їх еквіваленти 2731282 1544374
Кошти в інших банках 0 1060899
Кредити та заборгованість клієнтів 9617993 6562253
Усього зобов'язань 10489957 8040148
Кошти банків 7180204 4144422
Кошти клієнтів 3171296 3846233
Усього власного капіталу та частка меншості 2092002 1648360
Статутний капітал 751579 751579
Чистий прибуток/(збиток) 501995 223676
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.0056 0.0025

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛIЗИНГОВА КОМПАНIя «СПРИяННя»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «СПРИЯН-
НЯ», 24347487, Україна Харківська обл. 61002 м. Харкiв вул. Чубаря, 
буд. 3/5, (057) 714-04-26.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://sodeistvie.in.ua/.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРІжСТАЛЬ-АГ»

Річна інформація емітента
за 2014 рік

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ", 24511691, 
Україна, 69008, Запорізька область,  
м.Запоріжжя, Південне шосе, 72, 
(061)213-26-40

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

27.04.2015 року

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

http://zsteelag.pat.ua/emitents/reports

Директор ПрАТ «Запоріжсталь-АГ» Козаченко Олександр Григорович
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «Укргідроспецбуд»
2. Код за ЄДРПОУ: 01416470
3. Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.Гарматна, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444076071, 0444079332
5. Електронна поштова адреса: priem@ugsb.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: ugsb.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укргідроспецбуд» вiд 

24.04.2015р. (Протокол №29) шляхом кумулятивного голосування при-
йнято рiшення припинити повноваження посадових осіб, які перебува-
ли на посадах з 23.10.2013р.: 1) Голова Наглядової ради — Демьохін 
Ігор Анатолійович, володіє часткою 31,3055% в статутному капіталі емі-
тента; 2) Член Наглядової ради — Демьохін Антон Володимирович, 
володіє часткою 10,1638% в статутному капіталі емітента; 3) Член На-
глядової ради — Пушкін Іван Олексійович, володіє часткою 10,1638% в 
статутному капіталі емітента; 4) Член Наглядової ради — Шеметов 
Сергій Олександрович, не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента; 5) Член Наглядової ради — Демьохіна Вікторія Іванівна, володіє 
часткою 11,1722% в статутному капіталі емітента; 6) Голова Ревізійної 
комісії — Вовченко Євгеній Володимирович. не володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента; 7) Член Ревізійної комісії — Шевель Олена 
Миколаївна, не володіє часткою в статутному капіталі емітента; 8) Член 
Ревізійної комісії — Дячок Ірина Олександрівна, не володіє часткою в 
статутному капіталі емітента.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укргідроспецбуд» вiд 
24.04.2015р. (Протокол №29) шляхом кумулятивного голосування об-
рано на посади на наступний термін: 

І. 5 (п’ять) років: 1) Голова Наглядової ради — Демьохін Ігор Анато-
лійович, володіє часткою 31,3055% в статутному капіталі емітента; 

інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступ-
ник Голови Правління ЗАТ «Торговий дім «Укртатнафта-Київ», Голова 
Наглядової ради ПАТ «Укргідроспецбуд»; 2) Член Наглядової ради — 
Демьохін Антон Володимирович, володіє часткою 10,1638% в статут-
ному капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: комерцiйний директор ЗАТ «IВК», Член Наглядо-
вої ради ПАТ «Укргідроспецбуд»; 3) Член Наглядової ради — Пушкін 
Іван Олексійович, володіє часткою 10,1638% в статутному капіталі 
емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: виконавчий директор Український фонд соцiальної гарантiї 
вiйськово службовцiв, Член Наглядової ради ПАТ «Укргідроспецбуд»; 
4) Член Наглядової ради — Хорошек Віталій Володимирович, володіє 
часткою 5,3055% в статутному капіталі емітента; інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Юг-Інвест-
Строй»; 5) Член Наглядової ради — Демьохіна Вікторія Іванівна, воло-
діє часткою 11,1722% в статутному капіталі емітента; інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради 
ПАТ «Укргідроспецбуд». 

ІІ. 3 (три) роки: 1) Голова Ревізійної комісії — Ворожбицька Олена 
Андріївнан, не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: секретар ПАТ 
«Укргідроспецбуд»; 2) Член Ревізійної комісії — Беттяр Сергій Володи-
мирович, не володіє часткою в статутному капіталі емітента; інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юри-
дичного відділу ПАТ «Укргідроспецбуд»; 3) Член Ревізійної 
комісії — Топунов Юрій Георгійович, не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента; інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: головний енергетик ПАТ «Укргідроспецбуд».

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством в.о.Голови Правління харів Андрій Івано-
вич, 24.04.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГІДРОСПЕЦБУД»

Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство «Стрий-
ська швейна фабрика «Стрiтекс», 
05468127Львівська , Стрийський, 82400, 
м.Стрий, вул. Новакiвського 5 
0324553546,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комі-
сії

27/04/2015

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://www.stritex.com.ua

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

ТзОВ «Алекс — Аудит», 30583923, Єжов 
Олександр Юрійович

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емі-
тент — акціонерне това-
риство)

Збори відбудуться 29/04/2015.
Порядок денний:
1. Звіт голови Правління про результати 
діяльності ПрАТ «Стрийської швейної 
фабрики «Стрітекс» за 2014р. 
2. Звіт Спостережної ради ПрАТ «Стрий-
ської швейної фабрики «Стрітекс» за 
2014р..
3. Звіт голови Ревізійної комісії 
ПрАТ  «Стрийської швейної фабрики 
«Стрітекс» за 2014р.

4. Затвердження річного звіту 
ПрАТ «Стрийської швейної фабрики 
«Стрітекс» за 2014р.
5. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту спостережної ради, звіту ви-
конавчого органу, звіту ревізійної комісії.
6. Розподіл чистого прибутку.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22819,0 16122,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3012,0 5708,0
Довгострокові фінансові інвестиції 111,0 126,0
Запаси 641,0 602,0
Сумарна дебіторська заборгованість 9037,0 4774,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 9955,0 4912,0
Власний капітал 4425,0 5711,0
Статутний капітал 1160,9 1160,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2974,0 4260,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання -0,00027 0,000325
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,00027 0,000325
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4643509 4643509
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА фАБРИКА «СТРІТЕКС»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ» 
01181618
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, 
вулиця Крупської, будинок 2
(05366) 6-10-87

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

Розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії відбудеться у відповідності до законо-
давства «28» квітня 2015 року.

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

http://krzmi.kvsz.com/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит»
32996030 

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство).

04.04.2014р. скликалися річні загальні збори ак-
ціонерів за результатами фінансово-
господарської діяльності 
ПАТ «КрЗМВ» за 2013 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 76,61
Перелік питань, що виносилися на голосування 
(порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних 
загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово — господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Затвердження річного звіту 
Товариства (затвердження річної фінансової 
звiтностi) за 2013р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результата-
ми фiнансово — господарської дiяльностi Това-
риства за 2013р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 
підсумками фiнансово — господарської 
дiяльностi Товариства за 2013р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку То-
вариства за 2013р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним 
прийняті рішення.
27.03.2015р. скликалися річні загальні збори акці-
онерів за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2014 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 95,11
Перелік питань, що виносилися на голосування 
(порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних 
загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово — господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Затвердження річного звіту 
Товариства (затвердження річної фінансової 
звiтностi) за 2014р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результата-
ми фiнансово — господарської дiяльностi Това-
риства за 2014р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 
підсумками фiнансово — господарської 
дiяльностi Товариства за 2014р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку То-
вариства за 2014р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 8. 
Про затвердження Положення про Наглядову 
раду Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним 
прийняті рішення.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного 

періоду
За результатами 

періоду, що переду-
вав звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахування дивіден-
дів на одну акцію, грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивіден-
дів
Опис Питання стосовно нарахування та виплати диві-

дендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2013 рік на загаль-
них зборах акціонерів, які відбулися 04.04.2014 
року та за 2014 рік на загальних зборах акціоне-
рів, які відбулися 27.03.2015 року, не розглядали-
ся, в зв’язку з їх відсутністю в порядку денному.

II. Основні проказники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

 Усього активів 8277 9931
 Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

4801 4837

 Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

 Запаси 1900 1033
 Сумарна дебіторська заборгова-
ність

805 3512

 Грошові кошти та їх еквіваленти 748 514
 Власний капітал 6230 5701
 Статутний капітал 1067 1067
 Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

3785 3283

 Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

- -

 Поточні зобов'язання і забезпе-
чення

2047 4230

 Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцию (грн.)

0,02 0,03

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

0,02 0,03

 Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

21344400 21344400

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 

вартість

- -

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

- -

 Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом 
періоду

- -

 Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров М.П. 27.04.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ 
РИБОКОМБIНАТ», 00476642, 
вул. Луначарського, буд. 21, 
м. Запоріжжя, Комунарський р-н, 
Запорiзька область, 69600, Україна, 
(061) 340316

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

27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію

rybocombinat.com.ua/god

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

Приватне підприємство аудиторська 
фірма «ЗапоріжАудит.Податки.
Право», 13625523

5. Інформація 
про загальні 
збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціо-
нерне товари-
ство).* 
Зазначається 
інформація про 
проведення або 
непроведення 
загальних 
чергових та 
позачергових 
зборів та у разі 
їх непроведення 
вказуються 
причини, також 
зазначається 
перелік питань, 
що розглядали-
ся на загальних 
зборах, особи, 
що подавали 
пропозиції до 
переліку питань 
порядку 
денного, у разі 
проведення 
позачергових 
зборів зазнача-
ється особа, що 
ініціювала 
проведення 
загальних 
зборів, 
результати 
розгляду питань 
порядку 
денного. У разі 
якщо загальні 
збори не 
відбулися, 
вказуються 
причини

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 16.04.2015 
року. Кворум зборів: 87,43% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Затвердження регламенту роботи зборів. 
3. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2014 
рік. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Запорізький рибокомбі-
нат» за 2014 рік і визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2015 рік. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2014 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 
році. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Запорізький ри-
бокомбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження нової редакції Положення про загальні 
збори ПАТ «Запорізький рибокомбінат».
9. Припинення повноважень та обрання нового складу 
наглядової ради. 
10. Припинення повноважень та обрання нового складу 
ревізійної комісії. 
Пропозиції щодо кандидатур в наглядову раду та реві-
зійну комісію Товариства з питань порядку денного № 9 
та 10 надано акціонерами юридичними особами АТ 
«МОТОР СІЧ» та ТОВ «ФІРМА «МОТОР ДІЛЕР». Інші 
пропозиції до переліку питань порядку денного не над-
ходили.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З 1 питання порядку денного вирішили обрати лічильну 
комісію загальних зборів ПАТ «Запорізький рибокомбі-
нат» у наступному складі: Хімюк В.В. — голова комісії; 
Сивоненко Т.О. — член комісії; Камінський О.В. — член 
комісії; рішення прийняте 100% голосів від присутніх. 
З 2 питання порядку денного вирішили затвердити ре-
гламент загальних зборів; рішення прийняте 100% голо-
сів від присутніх.
З 3 питання порядку денного вирішили роботу наглядо-
вої ради ПАТ «Запорізький рибокомбінат» за 2014 рік ви-
знати задовільною та затвердити її звіт; рішення прийня-
те 100% голосів від присутніх.
З 4 питання порядку денного вирішили визнати роботу 
правління з виконання основних напрямків виробничої 
та фінансово-економічної діяльності Товариства в 2014 
році задовільною та затвердити його звіт, затвердити 
річний звіт ПАТ «Запорізький рибокомбінат» за 2014 рік, 
затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 
2015 рік; рішення прийняте 100% голосів від присутніх.
З 5 питання порядку денного вирішили звіт ревізійної ко-
місії за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Запорізький рибокомбінат» в 2014 році 
затвердити, затвердити висновки ревізійної комісії; рі-
шення прийняте 100% голосів від присутніх.
З 6 питання порядку денного вирішили прибуток за 2014 
рік не розподіляти; рішення прийняте 100% голосів від 
присутніх.

З 7 питання порядку денного вирішили внести зміни до 
Статуту ПАТ «Запорізький рибокомбінат» шляхом ви-
кладення в новій редакції з метою приведення його у від-
повідність до Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Доручити голові правління Сахнюку І.В. 
Зареєструвати нову (десяту) редакцію Статуту у дер-
жавного реєстратора в виконавчому комітеті Запорізької 
міської ради. Рішення прийняте більш ніж трьома чвер-
тями голосів від присутніх.
З 8 питання порядку денного вирішили затвердити нову 
редакції Положення про загальні збори ПАТ «Запорізь-
кий рибокомбінат»; рішення прийняте 100% голосів від 
присутніх.
З 9 питання порядку денного вирішили припинити повно-
важення попереднього складу наглядової ради та обра-
ти новий склад наглядової ради ПАТ «Запорізький рибо-
комбінат» строком на три роки у такому складі: Крівчікова 
І. С, Катріча С.О., Коцюбу В.Ю., Луніна В.О., Покатова 
О.В.; рішення прийняте шляхом кумулятивного голосу-
вання. 
З 10 питання порядку денного вирішили припинити по-
вноваження попереднього складу ревізійної комісії та 
обрати новий склад ревізійної комісії ПАТ «Запорізький 
рибокомбінат» строком на три роки у такому складі: Єв-
тушенка В.В., Хвостака В.В., Тішечка В.В.; рішення при-
йняте шляхом кумулятивного голосування.

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за про-
стими 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених диві-
дендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

- - - -

Дата виплати 
дивідендів

- - - -

Опис Рішення про виплату дивідендів у 2013 — 
2014рр. не приймалося.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13493 14781
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6561 7411
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6667 5549
Сумарна дебіторська заборгованість 224 1748
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 4
Власний капітал 3158 4471
Статутний капітал 2254 2254
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -528 473
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 339 383
Поточні зобов’язання і забезпечення 9996 9927
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,15 0,06

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9014800 9014800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ»
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Річна інформація ВАТ «Кіровоградгаз» за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопоста-
чанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз», 03365222
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, 25006, 
м.Кiровоград, вул.Володарського, буд.67 (0522) 
24-48-60,

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

28.04.2015

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

www.kirgas.com

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

ТОВ «Глосса-Аудит»
34013943

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо емітент 
— акціонерне 
товариство)

Правлiння вiдкритого акцiонерного товариства по 
газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз» 
скликало рiчнi загальнi збори акцiонерiв 11 груд-
ня 2014 року о 14:00-й годинi за адресою: 
м Кiровоград, вул. Арсенiя Тарковського (вул.Во-
лодарського), буд. 67, в кiм. 215 (актовий зал). 
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 
2 Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведен-
ня загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт правлiння ВАТ «Кiровоградгаз» про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2004-2013 роки та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 
2004-2013 роки. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради ВАТ «Кiровоград-
газ».
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Кiровоградгаз» про 
роботу за 2004 — 2013 роки. Затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту i ба-
лансу Товариства за 2004 — 2013 роки. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
7. Звiт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кiровогра-
дгаз» за 2004-2013 роки. Затвердження рiчних 
звiтiв ДП «Центргаз» за 2004-2013 роки.
8. Затвердження рiчних звiтiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
за 2004-2013 роки, порядку розподiлу прибутку i 
збиткiв за 2004-2013 роки. Визначення та розподiл 
планових показникiв прибутку на 2014 рiк.
9. Про змiну типу акцiонерного товариства та за-
твердження найменування акцiонерного Товари-
ства i статуту шляхом викладення його в новiй 
редакцiї в зв’язку з приведенням статуту у 
вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та змiною типу Товари-
ства. Затвердження уповноваженої особи для 
пiдписання нової редакцiї статуту i проведення 
його державної реєстрацiї з правом передору-
чення перереєстрацiї третiм особам.
10. Вiдмiна дiючих та затвердження нових: «Поло-
ження про загальнi збори акцiонерiв», «Положення 
про наглядову раду», «Положення про ревiзiйну 
комiсiю», «Положення про правлiння», що регла-
ментують дiяльнiсть органiв управлiння Товари-
ства, в зв’язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з 
нормами Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та змiною найменування Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ВАТ «Кiровоградгаз».

12. Обрання членiв Наглядової ради 
ПАТ «Кiровоград газ». 
13. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з Головою та чле-
нами Наглядової ради. Обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Кiровоградгаз».
15. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної 
комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою 
та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Припинення повноважень Голови та членiв 
правлiння ВАТ «Кiровоградгаз».
18. Обрання Голови та членiв правлiння 
ПАТ «Кiровоградгаз».
19. Про схвалення значних правочинiв, якi вчиня-
лись акцiонерним Товариством у ходi поточної 
дiяльностi протягом 2011-2013 фiнансових рокiв, 
якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за 2010-2012 роки.
20. Про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у 
ходi поточної дiяльностi протягом 2014 фiнансового 
року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2013 рiк. 
21. Про розмежування та вiдокремлення 
лiцензiйних видiв дiяльностi розподiлу та поста-
чання природного газу вiдповiдно до Закону 
України «Про засади функцiонування ринку при-
родного газу».
22. Про реорганiзацiю ДП «Центргаз» шляхом 
приєднання до ПАТ «Кiровоградгаз». Про призна-
чення комiсiї з реорганiзацiї та затвердження її 
повноважень i строкiв проведення реорганiзацiї.
23. Про реорганiзацiю Будiвельно-монтажного 
управлiння шляхом перетворення у будiвельно  — 
монтажну дiльницю ПАТ «Кiровоградгаз».
24. Про реорганiзацiю Новоархангельського 
управлiння по експлуатацiї газового господарства 
шляхом перетворення у дiльницю 
ПАТ «Кiровоградгаз».
Загальнi збори акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
не вiдбулися в зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 369666 339955
Основні засоби (за залишковою вартістю) 191989 186163
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15763 15403
Сумарна дебіторська заборгованість 86118 73059
Грошові кошти та їх еквіваленти 61531 54726
Власний капітал 155304 154940
Статутний капітал 26300 26300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13484 -24929
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 105200000 105200000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфIКАЦIЇ «КIРОВОГРАДГАЗ»
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Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Блакитний полiс», код 31029412, 03150, м. Київ, 
Горького, 122, тел. 044-206-30-80.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: bplife.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Оригiнал», код 
22862145.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 19.03.2014 р. 

Кворум зборів 98,8589.
Порядок денний:
1.Обрання Лiчильної комiсiї, Секретаря Загальних зборiв, затверджен-

ня порядку голосування, регламенту Загальних зборiв.
2.Звiт Правлiння про дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняття 

рiшення за результатами його розгляду.
3.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за 

результатами його розгляду, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за 

результатами його розгляду.
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2013 рiк. 
7.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
8.Затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння.
9.Затвердження Положення про Загальнi збори.
10.Затвердження Положення про Наглядову раду.
11.Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю.
12.Затвердження Положення про Правлiння.
Порядок денний запропоновано Наглядовою радою.
Результати розгляду Порядку денного:
По пункту 1: Обрати до складу лiчильної комiсiї Сакун Вiру Миколаївну.
Обрати Секретарем Загальних зборiв Бiнiвську Лiну Анатолiївну.
Затвердити порядок голосування.Затвердити регламент роботи За-

гальних Зборiв. 
По пункту 2: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2013 рiк, роботу 

Правлiння визнати задовiльною.
По пункту 3: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства 

за 2013 рiк.
По пункту 4: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
По пункту 5: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк.
По пункту 6: Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2013 рiк, 

що складає 101 408,00 (сто одна тисяча чотириста вiсiм) гривень 00 коп. 
до Резервного капiталу Товариства. Дивiденди не виплачувати.

По пункту 7: Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 
2014 рiк:

•збереження активiв Товариства;
•проведення iнформацiйної та роз`яснювальної роботи по збереженню 

дiючих договорiв страхування;
•по можливостi проводити роботу щодо укладання нових договорiв 

страхування.

По пункту 8: Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс».

По пункту 9: Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний 
полiс» .

По пункту 10: Затвердити Положення про наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний полiс».

По пункту 11: Затвердити Положення про ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний полiс».

По пункту 12: Затвердити Положення про правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Блакитний полiс».

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування 
дивідендів на 
одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.03.2014 року 
прийнято рiщення спрямувати 5% чистого прибутку То-
вариства за 2013 рiк, що складає 101 408,00 (сто одна 
тисяча чотириста вiсiм) гривень 00 коп., до Резервного 
капiталу Товариства. Дивiденди не виплачувати.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 71476 85266
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12128 9954
Довгострокові фінансові інвестиції 420 552
Запаси 3 4
Сумарна дебіторська заборгованість 25 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 51971 41847
Власний капітал 22474 35046
Статутний капітал 15950 15950
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3190) 2244
Довгострокові зобов’язання 48230 49687
Поточні зобов’язання 772 533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (334.3) 127.21
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

(334.3) 127.21

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15950 15950
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОМПАНIя «БЛАКИТНИЙ ПОЛIС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДф»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя ЗА 2014 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Коростенський завод МДФ», код за ЄДРПОУ 37079170, місцезнаходжен-
ня 01034, Шевченкiвський район м. Київ вул. Ярославiв Вал, буд. 38, між-
міський код та телефон емітента (04142) 6-01-00.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 23 квітня 2015 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.kmm.ua.

Генеральний директор __________  Шевело В.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАСАТ»

Річна інформація  
Приватного акціонерного товариства 

 «ПАСАТ» 
 за 2014 рік 

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство 
«ПАСАТ», код ЄДРПОУ: 20232735, місцезнаходження: 50002, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, б.4 кім.212, 
телефон: 0564901444.

2. Повний текст річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії розкрито 23.04.15 р. 

3. Сторінка в Інтернет, де розміщено регулярну річну інформа-
цію — www.facebook.com/aopassat
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОПУШНяНСЬКИЙ КАР'єР» 

Річна інформація  
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР»; 00373729; 
77044, Iвано-Франкiвська обл., Рогатинський район, с.Лопушня; 
(03435)29998.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії — 24.04.2015р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: lk.pat.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервiс IНК», 
13659226.

5. Інформація про загальні збори: 24.04.2014р. відбулися чергові 
загальні збори. Кворум зборів: 70,89%. Осiб, що подавали пропозицiї 
до порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на за-
гальних зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лічильної 
комісії, робочих органів та затвердження регламенту роботи загаль-
них зборів акціонерів.- Обрано лічильну комісію, голову та секрета-
ря зборів, затверджено регламент. 2.Звіт Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.- Звіт затверджено. 
3.Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту.- Звіт затверджено. 4.Звіт Реві-
зійної комісії про роботу. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту 
та балансу за звітний період.- Звіт та висновки ревізійної комісії за-
тверджено. 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
звітний період та порядок розподілу прибутку чи покриття збитків 
Товариства.- Річний звіт та баланс за 2013 рік затверджено. Збитки, 
отримані Товариством за підсумками роботи в 2013 році, покрити за 
рахунок прибутку майбутніх періодів. 6.Про відкликання керівних та 
контролюючих органів Товариства.- Відкликати всі органи управлін-
ня Товариства та припинити повноваження Голови та членів Нагля-
дової ради, Голови та членів Ревізійної комісії, директора. 7.Обран-
ня голови та членів Наглядової ради.- Обрані членами Наглядової 
ради: Височанський В.І., Дячок М.В., Височанський В.В. 8.Обрання 
директора Товариства.- Директором Товариства обраний Деми-
дюк  Ю.М. 9.Обрання Ревізійної комісії.- Обрані до Ревізійної комісії: 
Раврик В.М.-голова, Смут В.В., Вовк В.С. 10.Затвердження умов 
контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповно-
важеної від імені Товариства, на підписання контракту.- Затвердити 
умови контракту з головою Наглядової ради та надати повноважен-
ня директору підписати контракт з Головою Наглядової ради. 11.Про 
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року з дня прийняття рішення.- Попередньо 
схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством про-
тягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких 
пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, сума 
яких перевищить 25% вартості активів Товариства, в тому числі від-
чуження майна Товариства, отримання та погашення Товариством 
кредитів, позик, надання майна Товариства в заставу.

6. Інформація про дивіденди: протягом звітного 2014 року рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.) (2013р./2014р.): Усього активів: 2751/2790; 
основні засоби (за залишковою вартістю): 2334/2270; довгострокові 
фінансові інвестиції:0/0; запаси: 11/13; сумарна дебіторська забор-
гованість: 70/56; грошові кошти та їх квіваленти: 17/2; власний капі-
тал: 528/314; статутний капітал: 644/644; нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток): -2131/-2345; довгострокові зобов'язання: 0/0; 
поточні зобов'язання: 2223/2476; чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію: -0,1293706/-0,083139; скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн.): -0,1293706/-0,083139; серед-
ньорічна кількість простих акцій (шт.): 2574000/2574000; цінні папе-
ри власних випусків, викуплені протягом звітного періоду: 0/0; за-
гальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних 
випусків протягом періоду: 0/0.

Шановні акціонери 

ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА фАБРИКА 
«ЛАГОДА»!

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Конди-
терська фабрика «Лагода» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, 
адреса місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Ка-
гарлик, вул. Фрунзе, 99) повідомляє про скликання позачергових загаль-
них зборів, які відбудуться 29.05.2015 року о 10-00 за адресою: 09200, 
Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. фрунзе, 99, при-
міщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення 
зборів.

ПОРяДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСяТЬСя НА 
ГОЛОСУВАНННя):

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

зборах.
4. Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 

2014 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Про вирішення питання, щодо приведення у відповідність розміру 

резервного капіталу Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради.
9. 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.

10. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізій-
ної комісії Товариства.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, 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 члена-
ми Ревізійної комісії.

12. Про затвердження рішення про анулювання викуплених облігацій 
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах — 25.05.2015 р. Порядок ознайомлення акціонерів з мате-
ріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріа-
лами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення 
зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 27.04.2015 р. по 
28.05.2015 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16-00 за адресою: 09200, Київ-
ська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1, 
звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідаль-
на за ознайомлення акціонерів з матеріалами — Кривов'яз Денис Васи-
льович.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу ак-
ціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в збо-
рах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 245709 112081
Основні засоби 39046 41650
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12251 17888
Сумарна дебіторська заборгованість 59120 46750
Грошові кошти та їх еквіваленти 260 2799
Нерозподілений прибуток 7962 7962
Власний капітал 73078 74820
Статутний капітал 30403 30403
Довгострокові зобов’язання 1625 1625
Поточні зобов’язання 37378 40868
Чистий прибуток (збиток) 521 4975
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)

865 996

Генеральний директор  Кривов’яз Д.В.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 28 квітня 2015 р. 
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ПОВІДОМЛЕННя
ПРО ВИНИКНЕННя ОСОБЛИВОЇ ІНфОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА фІРМА «БУД-
ПРЕСМАШ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00689071 
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 65098, м. Одеса, вул. Брест-

ська, буд. 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 7213003; 

(048) 7212862
1.6. Електронна поштова адреса емітента: spm.od@mail.ru, 

obfbudpress@spm.prat.in.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://spm.prat.in.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:
- Посадова особа Член наглядової ради Iванченко Вiктор Миколайович 

(паспорт серія КЕ номер 370660 виданий Ленiнським РВ ОМУ УМВС Украї-
ни в Одеськiй областi 26.09.1996 р.) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 22.5174%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член наглядової ради Руда Олена Iонiвна (паспорт 
серія КЕ номер 738526 виданий Малиновським РВ ОМУ КМВС України в 
Одеськiй областi 02.07.1997 р.) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 21.2979%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член наглядової ради Iжа Нiна Степанiвна (паспорт 
серія КЕ номер 576213 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС УКраїни в 
Одеськiй областi 24.02.1997 р.) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 0.4355%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член правління Швайнберт Анжела Вiкторiвна (пас-
порт серія КМ номер 267294 виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського 
РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 13.09.2004 р.) припинено повно-
важення 24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол 
вiд 24 квiтня 2015 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 10.0610%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочине не має. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член правління Гринько Володимир Iвнович (паспорт се-
рія КМ номер 154097 виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ 
УМВС України в Одеськiй областi 13.06.2003 р.) припинено повноваження 
24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 
р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента 3.2666%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Голова правління Чеботар Олександр Борисович (пас-
порт серія КЕ номер 553242 виданий Ленiнським РВ УМВС України в 
Одеськiй областi 24.02.1997 р.) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у 

зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 1.5679%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Воронiн Андрiй Павлович (пас-
порт серія КЕ номер 750709 виданий Приморським РВ УМВС України в 
Одеськiй областi 13.08.1997 р.) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 4.2683%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Бреслер Iсаак Маркович (пас-
порт серія КЕ номер 161848 виданий Центральний РВ ОМУ УМВС України 
в Одесткiй рбластi 25.03.1996 р.) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у 
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента 2.3519%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочине не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Нижник-Оскольська Лариса 
Владиславiвна (паспорт серія АА номер 823143 виданий Ленiнським РВ УМВС 
України в Вiнницькiй областi 18.08.1998 р.) припинено повноваження 24.04.2015 
р. Припинення повноважень вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.) у зв'язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0.0436%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочине не 
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 3 роки.

- Посадова особа Директор Чеботар Олександр Борисович (паспорт серія 
КЕ номер 553242 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй областi 
24.02.1997 р.) обрано 24.04.2015 р. Обрання вiдбулося на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 
2015 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 1.5679%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочине не має. Iншi посади, якi обiймаля 
особа за останнi 5 рокiв- голова правлiння ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш».

- Посадова особа Член наглядової ради Iванченко Вiктор Миколайович 
(паспорт серія КЕ номер 370660 виданий Ленiнським РВ ОМУ УМВС Украї-
ни в Одеськiй областi 26.09.1996 р.) обрано 24.04.2015 р. Обрання вiдбулося 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» 
(Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента 22.5174%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочине 
не має. Iншi посади, якi обiймаля особа за останнi 5 рокiв- пенсіонер.

- Посадова особа Член наглядової ради Руда Олена Iонiвна (паспорт 
серія КЕ номер 738526 виданий Малиновським РВ ОМУ КМВС України в 
Одеськiй областi 02.07.1997 р.) обрано 24.04.2015 р. Обрання вiдбулося на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» 
(Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.). Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 21.2979%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чине не має. Iншi посади, якi обiймаля особа за останнi 5 рокiв- пенсіонер.

- Посадова особа Член наглядової ради Швайнберт Анжела Вiкторiвна 
(паспорт серія КМ номер 267294 виданий Хаджибеївським ВМ Суворов-
ського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 13.09.2004 р.) обрано 
24.04.2015 р. Обрання вiдбулося на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 квiтня 2015 р.). Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 10.0610%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочине не має. Iншi посади, якi обiймаля 
особа за останнi 5 рокiв- головний бухгалтер ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш».

- Посадова особа Ревізор Iжа Нiна Степанiвна (паспорт серія КЕ номер 
576213 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС УКраїни в Одеськiй областi 
24.02.1997 р.) обрано 24.04.2015 р. Обрання вiдбулося на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш» (Протокол вiд 24 
квiтня 2015 р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.4355%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочине не має. Iншi по-
сади, якi обiймаля особа за останнi 5 рокiв- пенсіонер.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Директор Чеботар Олександр Борисович.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна 
страхова компанія «ІНГО Україна», код ЄДРПОУ 
16285602, місцезнаходження: 01054, м. Київ, 
вул. Воровського, буд. 33, т. (044) 490-27-44

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

30 квітня 2015 року

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

http://www.ingo.ua/ru/company/godovaya-
informaciya-emitenta?created[min]=&created[max]
=&body_text=

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАхОВА КОМПАНІя «ІНГО УКРАЇНА»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента
Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод»
05763814 
39621, Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, бу-
динок 139, (0536) 769-505
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії
Розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії відбудеться 28 квітня 2015 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію
www.kvsz.com
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські 
послуги», 33306921
5. Інформація про загальні збори
24.04.2014р. скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у 2013 році. Вид загаль-
них зборів акціонерів: чергові. Кворум зборів (%): 96,4
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово — господарської 
діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фі-
нансової звітності) за 2013р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово — 
господарської діяльності Товариства за 2013р. та прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 
За пропозицією акціонера, котрий володіє більш ніж 5% статутного капіта-
лу Товариства, порядок денний доповнено новими питаннями № 9 та №10 
у наступній редакції: 
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Усі питання порядку денного розглянуті. По питанням 1-6, 8-10 прийняті 
рішення. По питанню 7 рішення не прийняте.
23.04.2015р. скликалися річні загальні збори акціонерів за результатами 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «КВБЗ» у 2014 році. Вид загаль-
них зборів акціонерів: чергові. Кворум зборів (%): 96,9
Перелік питань, що виносилися на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово — господарської 
діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фі-
нансової звітності) за 2014р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками 
його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово — 
господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0,00 0,00

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0,00 0,00

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0,00 0,00

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Питання стосовно нарахування та виплати дивідендів 

за результатами фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «КВБЗ» за 2013 рік на загальних зборах акціоне-
рів, які відбулися 24.04.2014 року, та за 2014 рік на за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися 23.04.2015 
року, не розглядалися в зв’язку з їх відсутністю в по-
рядку денному.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3 352 461 4 348 745
Основні засоби (за залишковою вартістю) 672 690 694 296
Довгострокові фінансові інвестиції 7 154 7 250
Запаси 963 111  1 392 408
Сумарна дебіторська заборгованість 780 604 714 126
Грошові кошти та їх еквіваленти 224 357 450 556
Власний капітал 2 442 384 2 769 053
Статутний капітал 86 010 86 010
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

215 665 540 844

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 505 277  298 666
Поточні зобов’язання і забезпечення 404 800 1 281 026
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

(3,03) 2,96

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

(3,03) 2,96

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 114 679 552 114 679 552
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0,00 0,00

Голова правління — директор            (підпис)  А.Д. Шабала 
М.П.                        27.04.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна 
страхова компанія «ІНГО Україна Життя», код 
ЄДРПОУ 35333145, місцезнаходження: 01054, 
м. Київ, вул. Воровського, буд. 33, т. (044) 
490-27-44

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

30 квітня 2015 року

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

http://www.ingo.ua/ru/ingo-life/godovaya-
informaciya-emitenta?created[min]=&created[max
]=&body_text=

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАхОВА КОМПАНІя «ІНГО УКРАЇНА жИТТя»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ СТРАхОВИЙ ДІМ»

ПОВІДОМЛЕННя 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Київський страховий дім».
2. Код за ЄДРПОУ: 25201716.
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 290-93-41.
5. Електронна поштова адреса: info@ksd.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ksd.net.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 24.04.2015р.
Повідомляємо, що 24.04.2015р. Приватним акціонерним товариством 

«Київський страховий дім» (далі — Товариство) отримано від депозитарію 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», 
перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-
нерного товариства складений станом на 22.04.2015р. та лист Товариства 
з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ БРОКЕР» 
№24 від 24.04.2015р. Відповідно до отриманої інформації, відбулися на-
ступні зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосую-
чих акцій Товариства, у зв’язку з чим:

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не 
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова гру-
па «Південь» (код за ЄДРПОУ 32498479), місцезнаходження: 08162, Київ-
ська обл., Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Кірова, 162.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 64,1185% (128237шт.)
Розмір зменшення пакета акцій акціонера: 4,453% (8906шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 59,6655%. (119331шт.)
Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» 

(код за ЄДРПОУ 30930512), місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Арте-
ма, 37/41.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 15,5470% (31094шт.)
Розмір зменшення пакета акцій акціонера: 15,5470% (31094шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 0% (0 шт.).
Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не 

менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСО-

ВИЙ БРОКЕР» (код за ЄДРПОУ 38657159), місцезнаходження: 02091, 
м.  Київ, вул. Харківське шосе, 144а.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій: 20,00% (40000шт.)
Розмір збільшення пакета акцій акціонера: 20,00% (40000шт.)
Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій: 40,00% (80000шт.).

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 Приватного акціонерного товариства 
«Київський страховий дім» _________________           С.М. єрмак

           (підпис)
М.П.                            27.04.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «БОяРСЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИєМСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 05538879
3. Місцезнаходження: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський ра-

йон, м.Боярка, вул.Шевченка, 176
4. Міжміський код, телефон та факс: 0459836737
5. Електронна поштова адреса: boyarcke-atp@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05538879.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Боярське АТП» вiд 23.04.2015р. 

(Протокол №13) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень посадо-
вих осіб, прийнято рiшення:

– подовжити строк дiї повноважень членів Наглядової ради, які перебу-
вали на посадах з 10.04.2013р., та залишити її склад без змін. На наступний 
термін 3 роки обрано (подовжено термін повноважень) на посадах: 1) Голо-
ва Наглядової ради — Дворніченко Ірина Анатоліївна, володіє часткою 
0,000007% в статутному капіталі емітента. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПІК ААЗ «Трейдiнг 
Ко», Голова Наглядової ради ПрАТ «Боярське АТП». 2) Член Наглядової 
ради — Саада Махфуд, володіє часткою 99,249669% в статутному капіталі 
емітента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
Директор ПІК ААЗ «Трейдiнг Ко», член Наглядової ради ПрАТ «Боярське 
АТП». 3) Секретар Наглядової ради — Трофіменко Людмила Анатоліївна, 
володіє часткою 0,000007% в статутному капіталі емітента. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер по персоналу 
ВАТ «Боярське АТП», секретар Наглядової ради ПрАТ «Боярське АТП»;

– про припиння повноважень членів Ревізійної комісії, які перебували 
на посадах з 17.02.2012р.: 1) Голови Ревізійної комісії — Висоцького Оле-
га Олександровича, володіє часткою 0,0000067523% в статутному капіта-
лі емітента; 2) Секретаря Ревізійної комісії — Мартинюк Валентини Мико-
лаївни, володіє часткою 0,000007% в статутному капіталі емітента;

– про обрання на наступний термiн 3 роки на посади: 1) Голова Ревізій-
ної комісії — Висоцького Олега Олександровича. Володіє часткою 
0,000007% в статутному капіталі емітента. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПІК ААЗ «Трейдiнг Ко», ЧП, Голова 
Ревізійної комісії ПрАТ «Боярське АТП». 2) Член Ревізійної комісії — Ман-
сур Мохаммед. Володіє часткою 0,000007% в статутному капіталі емітен-
та. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПІК 
ААЗ «Трейдiнг Ко», ЧП, Член Спостережної ради ВАТ «Боярське АТП».

Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради ПрАТ «Боярське АТП» вiд 
23.04.2015р. (Протокол №2) на підставі заяви у зв’язку зі звільненням при-
пино повноваження Члена Правлiння, заступника Голови Правління по 
виробництву Лисенко Олександра Даниловича. Перебував на посаді з 
10.02.2011р., володіє часткою 0,00% в статутному капіталі емітента. На 
дату подання особливої інформації посада члена Правління тимчасово 
вакантна.

Посадові особи не надали згоду на оприлюднення персональних да-
них. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством Голова Правління Стрілець Микола Володимиро-
вич, 23.04.2015р.

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНфУЗIя»

Річна інформація  
емітентів

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

Закрите акцiонерне товариство 
«Iнфузiя», 31287944, 04073, 
м. Київ, Московський 
проспект, 21-А, (044) 490-93-75

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015

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

www.infuzia.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНфОРМТЕхНОЛОГIя»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Iнформтехнологiя », 23734437, 
03150, м.Київ, вул.Федорова, буд.6, 
кв.12, (044) 467-68-49

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

17.04.2015

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

www.nau.ua
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРМЕДТЕх»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«УКРМЕДТЕх»
2. Код за ЄДРПОУ: 01981402
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, пр.Московський, 21-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-74-53, 490-74-53
5. Електронна поштова адреса: ukrmedtech@meta.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrmedtech.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укрмедтех» вiд 24.04.2015р. 

(Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень посадових осіб, які перебували на 
посадах з 15.06.2011р., прийнято рiшення подовжити строк дiї повнова-
жень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. 

На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на по-
саді: 1) Голова Наглядової ради — Лимар Володимир Iванович, володіє 
часткою 31,523081% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п’яти років: Президент ЗАТ «Інфузія», 
Голова Наглядової ради ПАТ «Укрмедтех»; 2) Член Наглядової ради — 
Гаркавцев Михайло Володимирович, володіє часткою 25,886330% в ста-
тутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «АПК»Домінатор», Член 
Наглядової ради ПАТ «Укрмедтех»; 3) Член Наглядової ради — Пенська 
Надія Вікторівна, володіє часткою 0,00% в статутному капіталі емітента. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор з 
розвитку ЗАТ «Інфузія», Член Наглядової ради ПАТ «Укрмедтех»; 4) Член 
Наглядової ради — Крамаренко Валентина Миколаївна, володіє часткою 
0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п’яти років: менеджер ЗАТ «Укрголовмедтех», Член 
Наглядової ради ПАТ «Укрмедтех»; 5) Член Наглядової ради — Лимар 
Олена Миколаївна, володіє часткою 13,391021% в статутному капіталі 
емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
референт-перекладач ЗАТ «Система аптек «Гастро», Член Наглядової 
ради ПАТ «Укрмедтех»; 6) Голова Ревізійної комісії — Кінаш Валентина 
Миколаївна, володіє часткою 0,002580% в статутному капіталі емітента. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор 
ЗАТ «Укрголовмедтех», Голова Ревізійної комісії ПАТ «Укрмедтех»;  
7) Член Ревізійної комісії — Сивак Любов Іванівна, володіє часткою 
0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п’яти років: менеджер ЗАТ «Укрголовмедтех», член 
Ревізійної комісії ПАТ «Укрмедтех»; 8) Член Ревізійної комісії — Горлаче-
ва Ольга Петрівна, володіє часткою 0,003565% в статутному капіталі емі-
тента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: бух-
галтер ТОВ «Болеармед», член Ревізійної комісії ПАТ «Укрмедтех». 

Посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають. Згоди на розкриття персональних даних не надали.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Директор Гаркавцев Олександр Володимиро-
вич, 24.04.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IРIДА»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IРIДА», 31530034, Київська обл., 
м.Iрпiнь, смт.Коцюбинське, вул. Меб-
лева, буд.1, 08298, 0444907551

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

22.04.2015

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

31530034.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОяРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИєМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Боярське автотранспортне 
пiдприємство», 05538879, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, 08150, 
м.Боярка, вул.Шевченка, б.176, 
045 98 36-737

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

17.04.2015р.

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

05538879.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО ПАРТНЕР»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРО ПАРТНЕР», 
05479668, 09200, Київська обл., 
м.Кагарлик, вул. Комунарська, 
б.93 (04573) 5-41-87

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015

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

http://05479668.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА КОМПАНIя 

«УКРПАКСЕРВIС»
Річна інформація  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Виробничо-комерцiйна компанiя 
«Укрпаксервiс», 01884248, м. Київ, 
вул. Електрикiв, 21, (044) 467-69-11

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

17.04.2015

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

01884248.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРВОНИЙ МАК»

Річна інформація  
емітентів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Червоний Мак», 19116461,  
м. Київ , пр-т Лiсовий, 39 
044 246-21-56,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2015

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

19116461.infosite.com.ua
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПАРФУМ», 01552486, 
Святошинська, 1, м.Київ, Свято-
шинський, 03115, Україна, (044) 
490-2297

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

27.04.2015

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

http://patparfum.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  — фізичної особи — підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «П.С.П. Аудит», 
36412992

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 15.04.2014 року. Кво-
рум зборів: 99,7665% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови, секретаря та 
лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ 
«ПАРФУМ» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 
Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 
2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про попереднє надання дозволу на укладення значних правочинів На-
глядовою Радою Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не-
має. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились. 
УХВАЛИЛИ: 
1.1. Обрати головуючою на зборах представника Рушелюк Н.П. Ключнико-
ву Тетяну Сергіївну.
1.2. Обрати секретарем зборів представника акціонера Реви В.І. Отро-
щенко Юлію Миколаївну.
1.3. Обрати лічильну комісію у складі 2-х чоловік, персонально:
1.Крапивницький Ярослав Іванович — голова комісії. 
2.Башоту Дмитра Ігоровича — секретар комісії.
3.Лисенко Анна Миколаївна — член комісії.
2. Затвердити звіт Правління Товариства за 2013р. Визначити роботу 
Правління Товариства за 2013 рік в цілому задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013рік. Визначити роботу Ревізійної комісії То-
вариства за 2013 рік в цілому задовільною
4. Затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013рік. Визначити роботу Наглядової ради за 
2013 рік в цілому задовільною.

5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. 
6. Направити прибуток за 2013 рік на розширення та оновлення (капіталь-
ний та поточний ремонт) основних фондів Товариства. За результатами 
діяльності Товариства за 2013 рік дивіденди акціонерам не виплачувати. 
7. Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства в зв’язку з закін-
ченням терміну, на який вони були обрані.
8. Обрати на три роки до складу Наглядової ради Товариства : 
1. Войтенко Сергія Володимировича — на посаду Голови Наглядової 
ради
2. Тадая Анатолія Арсеновича — на посаду члена Наглядової ради
3. Рушелюк Надію Петрівну — на посаду члена Наглядової ради
4. Башота Ольгу Михайлівну — на посаду члена Наглядової ради
5. Реву Володимира Івановича — на посаду члена Наглядової ради
9. Відкликати діючих членів Ревізійної ради Товариства в зв’язку з закін-
ченням терміну, на який вони були обрані.
10. Обрати на три роки до складу Ревізійної комісії Кончиц Ірину Анатолі-
ївну — на посаду голови Ревізійної комісії, Хассан Наталію Вікторівну — 
на посаду члена Ревізійної комісії.
11. Надати попередній дозвіл (схвалення) на укладення значних правочи-
нів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності 
на протязі одного року з дати прийняття такого рішення, характер правочи-
нів — правочини, направлені на реконструкцію нерухомого майна Товари-
ства, закупівля основних засобів, укладення кредитних договорів, позик, 
договорів про надання та отримання фінансової допомоги, договорів пору-
ки, договорів на забезпечення кредитних договорів Товариства та інших 
юридичних осіб. Визначити граничну вартість кожного з таких правочинів 
— 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень. Визначити, що визначення 
умов, укладення та підписання зазначених попередньо схвалених значних 
правочинів може відбуватися виключно на підставі відповідного рішення 
Наглядової ради Товариства про укладення кожного з таких правочинів.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не випла-
чувались.

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

звітний попере-
дній

Усього активів 32697 32808
Основні засоби (за залишковою вартістю) 29105 30213
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3554 2576
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 5
Власний капітал 32069 31944
Статутний капітал 5158 5158
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 823 698
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 628 864
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,25 0,5
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 491253 491253
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАРфУМ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНДБУД»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Iндбуд», 18093516, 01013, м.Київ, 
вул. Промислова, 6г, (044) 281-46-59

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

21.04.2015

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

18093516.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНСТИТУТ РИЗИКУ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНСТИТУТ РИЗИКУ», 
35670491, 04070, м.Київ, вул. 
Притисько-Микiльська, буд.5, (044) 
4940076

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

24.04.2015

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

risk-institute.report-ukraine.com
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство «Автотранспортна акцiонерна спiвдружнiсть «Славутич-
Бориспiль», 05538833, Київська обл., м.Бориспiль, вул. Горького, 42, 
08300, 0459561563

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 05538833.infosite.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: Дата проведення: 17.04.2014р. 
чергові. кворум 86,90%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лічильної 
комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Прав-
ління Товариства про результати фінансово — господарської діяль-
ності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту правління. Визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2013 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсум-
ками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного фінан-
сового звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження по-
рядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013р. 7. Прийняття 
рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради. 8. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 
Голосування проводилось з усіх питань порядку денного, винесених 

на голосування. По всім питанням, що розглядалися на загальних збо-
рах акціонерів рішення прийняті більшістю гоосів. Загальні збори акці-
онерів за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства 2014р. будуть проведені 2015р.

6.) Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за 
2014р. має бути прийнято на майбутніх зборах акціонерів.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 21280 24625
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19587 21401
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 249 167
Сумарна дебіторська заборгованість 460 359
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 149
Власний капітал 16728 18615
Статутний капітал 659 659
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-4820 -2933

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 3
Поточні зобов’язання і забезпечення 4552 6007
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.715500 -0.376100

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

-0.715500 -0.376100

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2637327 2637327
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація  
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство «КЕЗНО», 22889936, 01033, м.Київ, вул. Василя Яна, 3/5, 
044 289-46-80

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 22889936.infosite.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: чергові, дата проведення: 
11.03.2014р., Кворум зборів: 97,78%. Додаткових пропозицій до пере-
ліку питань порядку денного не надавались. Порядок денний: 1. При-
йняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання Лічиль-
ної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 2. Звіт Генерального директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 
підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за підсум-
ками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяль-
ності, річного балансу Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження поряд-
ку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2013р. 7. Переобрання Гене-
рального директора. 8. Переобрання Наглядової ради. 9. Переобрання 
Ревізора товариства. 10. Прийняття рішення про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не 
більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 11. Прийняття 
рішення про вчинення значних правочинів. 12. Прийняття рішення про 

вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 13. Затверджен-
ня правочинів які вчинялися товариством протягом 2013 р. По всім 
питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення 
прийняті більшістю голоісв.

6.) Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів за 
2014р. не приймалось, дивіденди не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 22468 29151
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13347 977
Довгострокові фінансові інвестиції 4405 4393
Запаси 34 10
Сумарна дебіторська заборгованість 1302 1806
Грошові кошти та їх еквіваленти 168 2466
Власний капітал 260 3328
Статутний капітал 315 315
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3834 -766

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 12272 21462
Поточні зобов’язання і забезпечення 9936 4361
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

9.13 0.73

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

9.13 0.73

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 300000 300000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНА АКЦIОНЕРНА СПIВДРУжНIСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПIЛЬ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КЕЗНО»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛОДООВОЧ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Пло-
доовоч», 05528409, 04073, м.Київ, пров.Балтiйський, 20, (044) 430-17-66

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05528409.infosite.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: Дата проведення: 28.04.2014р., чер-
гові, кворум зборів: 96,3699% По всім питанням, що розглядалися на за-
гальних зборах акціонерів рішення прийняті більшістю голосів. Порядок 
денний: 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансо-
во  — господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради за підсумками 
2013  року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та 
Висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту. 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу 
Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку То-
вариства (покриття збитків) за 2013 рік. 7. Про ліквідацію ПАТ «ПЛОДОО-
ВОЧ». 8. Призначення комісії з припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ». Виріши-
ли: прийняти рішення про ліквідацію товариства у зв'язку відсутністю 
діяльності у сфері забезпечення плодоовочевими продуктами , та затвер-
дити порядок та строки припинення ПАТ «ПЛОДООВОЧ». Інших пропози-
цій не надійшло.

6.) Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 8116 18766
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 877
Довгострокові фінансові інвестиції 0 68
Запаси 0 974
Сумарна дебіторська заборгованість 8114 16277
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 72
Власний капітал 2402 2277
Статутний капітал 1373 1373
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 728 603
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 5714 16489
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0455 0.4699
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.0455 0.4699

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2745000 2745000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРМЕДТЕх»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «УКР-
МЕДТЕХ», 01981402, 04073, м.Київ, пр.Московський, 21-а, (044) 490-74-53

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.ukrmedtech.emit.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: Дата проведення: 29.04.2014р. черго-
ві, кворум зборів: 83,29%. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії 
Товариства. 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів 
Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирек-
тора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2013 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2013 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 6. Про затвердження 
річного звіту Товариства за 2013 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків То-
вариства за 2013 рік. 8. Про затвердження розміру річних дивідендів Това-
риства. 9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2014 рік. 10. Про припинення повноважень Директора Товариства. 11. Про 
обрання Директора Товариства. По всім питанням, що розглядалися на за-
гальних зборах акціонерів рішення прийняті більшістю голосів.

6.) Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів не при-
ймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1467 1536
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 31
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 148 191
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 15
Власний капітал 163 447
Статутний капітал 107 107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -538 -254
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1304 1089
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.133200 -0.020200

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

-0.133200 -0.020200

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2131600 2131600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОДIНВЕСТ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Водiнвест», 24375495, 01004,  
м.Київ, вул. Рогнiдинська, 1/13, 
лiтера А, (044) 2345077

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

22.04.2015

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

Antrekot.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИМ-93»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Крим-93», 21485757, 04212, 
м.Київ, вул.Малиновського, б.5, 
(044) 246-21-56

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

17.04.2015

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

21485757.infosite.com.ua
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМТОРГУСТАТКУВАННя»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Ремторгустаткування», 02132668, 03680, м.Київ, вул.Машинобудiвна, 44, 
(044) 247-41-56

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.rtu.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5. Інформація про загальні збори: Дата проведення: 17.04.2015р., чер-
гові, кворум зборів: 83,2923%. Порядок денний: 1.Про обрання лічильної 
комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Правління 
Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товари-
ства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту прав-
ління. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Звіт та 
Висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки перевірки фінансо-
во  — господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішен-
ня 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 укладатимуть-
ся з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 8.При-
йняття 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 По всім питанням, що розгляда-
лися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті більшістю голосів. 
Дата проведення: 11.04.2015р. чергові, кворум зборів:92,27%. Порядок 
денний: 1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансо-
во  — господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту правління. 3. Звіт Наглядової ради Товари-
ства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Наглядової ради. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства 
про підсумки перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства 
за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 
комісії. 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства 
за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2013 рік. По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціоне-
рів рішення прийняті більшістю голосів.

6.) Інформація про дивіденди: рішення про виплату не приймалось, 
дивіденди не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 12443 11669
Основні засоби (за залишковою вартістю) 850 916
Довгострокові фінансові інвестиції 68 68
Запаси 92 105
Сумарна дебіторська заборгованість 232 168
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 5
Власний капітал 9133 8260
Статутний капітал 5930 5930
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2938 2052

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2091 2441
Поточні зобов’язання і забезпечення 1219 968
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.0393 0.0457

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

0.0393 0.0457

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23720952 23720952
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД ВЕДА»
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Бучанський приладобудiвний завод ВЕДА», 05756731, Київська 
обл., м.Буча, вул.Горького, 8, 08292, (0297) 25-874

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.veda.pat.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: Дата проведення: 21.04.2015р., 
чергові, кворум 92,2895%. Загальні збори приймали рішення з питань, 
що включені до порядку денного. Порядок деннйи: 1. Про обрання лі-
чильної комісії Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт 
Правління Товариства про результати фінансово — господарської ді-
яльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту правління. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсум-
ками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства про під-
сумки перевірки фінансово — господарської діяльності Товариства за 
2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної 
комісії. 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товари-
ства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товари-
ства за 2013 рік. 7. Перевибори члена Ревізійної комісії. По всім питан-
ням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті 
одноголосно. Дата проведення: 18.04.2014р. чергові, кворум 99,5%. За-
гальні збори приймали рішення з питань, що включені до порядку ден-
ного: 1. Про обрання лічильної комісії Голови та Секретаря Загальних 
зборів акціонерів. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансо-
во — господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту правління. 3. Звіт Наглядової ради 
Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії 
Товариства про підсумки перевірки фінансово — господарської діяль-
ності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту ревізійної комісії. 5. Затвердження річного фінансового звіту 
та балансу Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу 
прибутку Товариства за 2013 рік. 7. Перевибори члена Ревізійної комісії. 
По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рі-
шення прийняті більшістю гоосів.

6.) Інформація про дивіденди: дивіденди за 2014р. не нараховува-
лись, не виплачувались. Рішення про виплату не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 9225 8161
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1080 1784
Довгострокові фінансові інвестиції 280 280
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 932 143
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 5
Власний капітал 4884 4369
Статутний капітал 4448 4448
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

358 -131

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 2922 2280
Поточні зобов’язання і забезпечення 1419 1512
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.173700 0.192900

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

0.173700 0.192900

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2965438 2965438
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 28 квітня 2015 р. 
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МУЛЬТIфАРМА»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Мультiфарма», 25290418, 04123, 
м.Київ, вул.Свiтлицького, 35 (044) 
463-36-07

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

17.04.2015

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

25290418.infosite.com.ua

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦIЙНИЙ ЗАГIН ПIДВОДНИх ТА 

ГIДРОТЕхНIЧНИх РОБIТ»
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Перший експедицiйний загiн пiдводних та гiдротехнiчних робiт», 
14287666, 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12, 044 417-35-68

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.1EZPGR.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: Дата проведення: 16.04.2014р. черго-
ві. кворум 86,96%. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 3. Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. 
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 
Про затвердження висновку ревізійної комісії. 5. Про затвердження річного 
звіту Товариства за 2013 рік (Про затвердження балансу Товариства за 
2013 рік). 6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та по-
рядок виплати дивідендів. 7. Про схвалення дій, рішень та правочинів, вчи-
нених, схвалених або укладених виконавчим органом та наглядовою радою 
Товариства. 8. Про надання згоди на відчуження Товариством об’єкта не-
рухомого майна, а саме нежитлові приміщення громадського призначення, 
вбудовані в житловий будинок (гуртожиток), які розташовані за адресою:  
м. Київ, вул. Юрківська, 18. 9. Про попереднє схвалення значних правочи-
нів, які можуть вчинятися Товариством. По всім питанням, що розглядалися 
на загальних зборах акціонерів рішення прийняті більшістю гоосів.

6.) Інформація про дивіденди: не нараховувались
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 19948 5352
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13343 2626
Довгострокові фінансові інвестиції 0 413
Запаси 325 478
Сумарна дебіторська заборгованість 292 118
Грошові кошти та їх еквіваленти 261 73
Власний капітал 3257 2122
Статутний капітал 15 15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1056 -343
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 16691 3230
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 31.500300 -22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

31.500300 -22.449600

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 42317 42317
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕКЛАМНА АГЕНЦIя «ЛIРА»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Рекламна агенцiя «ЛIРА», 24928741, 
03150, м.Київ, Червоноармiйська, 
66-Б (044) 270-70-94

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

17.04.2015

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

http://ra-lira.com

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТ «СВIТАНОК»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента
1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «АТ 
«Свiтанок», 03062220, 01004, м.Київ, вул.Толстого, 6, (044) 235-23-49

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 03062220.infosite.com.ua

4.) Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮВМ-аудит», 20587317

5. Інформація про загальні збори: Дата проведення: 18.04.2014р. чер-
гові, кворум зборів: 99,21%. Порядок денний: 1. Про обрання лічильної 
комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правлін-
ня Товариства про результати фінансово — господарської діяльності То-
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річ-
ного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 6. Затверджен-
ня порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013р. 7. Затвердження 
договорів господарської діяльності. По всім питанням, що розглядалися 
на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одноголосно.

6.) Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідентів не при-
ймалось, дивіденди не виплачувались.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3564 3545
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3068 3288
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10 14
Сумарна дебіторська заборгованість 122 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 3
Власний капітал 3287 3064
Статутний капітал 2327 2327
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 302 79
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 277 481
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.042 0.1338

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

0.042 0.1338

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5169983 5169983
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIя УПРАВЛIННя»
Річна інформація  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Вищий навчальний заклад 
«Нацiональна академiя управлiння», 
16476880, 03148, м.Київ, вул. Гнана 
Юри, 9, (044) 246-24-33

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

24.04.2014

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

www.nam.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕяСЛАВ-хМЕЛЬНИЦЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 13242»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Переяслав-Хмельницьке автотран-
спортне пiдприємство 13242», 05538840, 
08400, Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв 
Днiпра, буд.32, (045) 6751633

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

17.04.2015

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

http://atp13242.ucoz.ru/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СIРIУС-БУД»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«СIРIУС-БУД», 32732654, 02222, 
м.Київ, вул.Теодора Драйзера, 21 
лiтера А, (044) 548-14-51

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

32732654.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВАТОР»
Річна інформація  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Новатор», 21510691, 04073, 
м. Київ, вул. Вербова, 8-А, 
(044) 430-74-04

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

21.04.2015

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

21510691.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСУВНА МЕхАНIЗОВАНА 

КОЛОНА №11»
Річна інформація  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Пересувна механiзована колона 
№11», 01354214, 07540, Київська обл., 
Баришiвський р-н., м. Березань, 
вул.  Ленiна, б.127 (045) 76 61-3-37

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

17.04.2015

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

01354214.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОМЕГА-5»
Річна інформація 

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ОМЕГА-5», 24087968, 04210, 
м. Київ, пл.Дружби народiв, б.4, 
(044) 331-20-56

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

17.04.2015

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

24087968.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРО-
ПОСТАЧ», 00904517, 09200, 
Київська обл., м.Кагарлик, 
вул.Комунарська, 54 (04573) 54187

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

27.04.2015

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

http://00904517.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIя 

«СТОЛИЦя»
Річна інформація емітентів

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

Приватне акцiонерне товариство 
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СТОЛИЦЯ», 
25409492, 01133, м. Київ, 
вул. Мечнiкова, 10/2, оф.67, 
(044) 234-85-01, 234-11-79

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

21.04.2015

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

www.bks.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні.

Основні відомості про емітента.Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИфIКАЦIЇ «ГУСяТИНГАЗ», 21135371Тер-
нопільська , Гусятинський, 48201, Гусятин, Суходiльська, 67 03557 21973, 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 10.04.2015 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://husyatingaz.
tgaz.te.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. 
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Галичина-аудитсервiс», 22599983 5. Інформація про загальні збо-
ри. 09.04.2014, чергові. Порядок денний: 1. Обрання голови та членiв 
лiчильної комiсiї.2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. При-
йняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 
4. Звiт голови правлiння ПАТ «Гусятингаз» по пiдсумках фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. Основнi напрямки розвитку на 2014 рiк.5. Звiт 
голови Наглядової ради за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту.6. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2013 рiк.7. Затвердження рiчного звiту Товариства. Порядок по-
криття збиткiв за 2013 рiк та плановий розподiл прибутку Товариства на 

2014 рiк.8. Дострокове припинення повноважень голови правлiння ПАТ 
«Гусятингаз» та обрання голови правлiння Товариства.9. Про припинення 
Товариства в результатi лiквiдацiї.10. Про обрання голови та членiв 
лiквiдацiйної комiсiї. Про порядок роботи лiквiдацiйної комiсiї.11. Про за-
твердження порядку та строкiв проведення лiквiдацiї Товариства.12. Про 
встановлення строку для подання претензiй кредиторiв.13. Про порядок 
розподiлу майна Товариства, що лiквiдується, мiж кредиторами та 
акцiонерами. По всіх питаннях порядку денного прийняті рішення.Пропо-
зиції до порядку денного не вносились акціонерами. Позачерговi збори 
акцiонерiв в звітному році не скликались.6. Інформація про дивіденди. Рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 1. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) звітний (попе-
редній) Усього активів 277 (304), Основні засоби (за залишковою вартістю) 
37 (47), Довгострокові фінансові інвестиції 0 (0), Запаси 87 (87), Сумарна 
дебіторська заборгованість 111 (120), Грошові кошти та їх еквіваленти 0 (1), 
Власний капітал -714 (-675), Статутний капітал 4 (4), Нерозподілений при-
буток (непокритий збиток) -719 (-680), Довгострокові зобов'язання і забез-
печення 0 (0), Поточні зобов'язання і забезпечення 991 (979), Чистий при-
буток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.9690 (-0.5715), Скоригований 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.9690 (-0.5715), Се-
редньорічна кількість простих акцій (шт.) 40247 (40247), Цінні папери влас-
них випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна 
вартість 0 (0), Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду у відсотках від статутного капіталу 0 (0), Загальна сума коштів, ви-
трачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 (0).

РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СТРАхОВА КОМПАНІя «ПОІНТ», 32670627, 
Круглоунiверситетська, 14, м. Київ, Печерський, 01024, (044) 364-57-47.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 22.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://sk-point.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Блискор Гарант», 16463676.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кво-

рум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах:

1. Обрання Лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради Това-
риства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізора 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Про затвердження 
річного звіту Товариства за 2013 рік. 6. Про затвердження порядку розподі-
лу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2013 рік

Результати розгляду питань порядку денного: питання розглянуто по 

ним прийнято рішення.
Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2013 році не нара-

ховувались та не виплачувались. Рішеня про виплату дивідендів за резуль-
татами 2014 року буде прийнято на загальних зборах акціонерів товари-
ства, які будуть затверджувати результати фінансового — господарської 
діяльності у звітному році.

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

звітний попередній
Усього активів 85379 66308
Основні засоби (за залишковою вартістю) 45 71
Довгострокові фінансові інвестиції 79648 59473
Запаси 15 14
Сумарна дебіторська заборгованість 854 1790
Грошові кошти та їх еквіваленти 4285 4579
Власний капітал 76241 59976
Статутний капітал 9800 9800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19267 18002
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6169 6170
Поточні зобов’язання і забезпечення 2969 162
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

CПІЛЬНЕ ПІДПРИєМСТВО У 
фОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СО-
фРАхІМ», код за ЄДРПОУ 00393703, 
51400, Дніпропетровська обл., м. Павло-
град, вул. Заводська, 44, тел. (0563)211-436

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

27.04.2015р.

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

http://www.sofrachime.com/about.html

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДЕВЕЛОПЕР-
СЬКА КОМПАНIя «ПАНТЕОН», 
33770334, Дніпропетровська, 
Бабушкiнський, 49029, м. Днiпропетровськ, 
вул. Виконкомiвська, будинок 56А, 
(056) 744-32-53

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

27.04.2014

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

www.pantheon.dp.ua

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», 05785454, вул. Заводська, 1, 
смт. Свеса, Ямпільський, Сумська, 41226, (05456) 6-33-01; 6-34-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://snz.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Професiонал СВ», 31311751

5. Інформація про загальні збори 23.04.2014, чергові
Порядок денний: 
1. Обрання лічильної комісії, затвердження порядку проведення загаль-

них зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт В.о. Генерального директора ПАТ «Свеський насосний завод» 

про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 р.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків 

ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Затвердження по-

рядку покриття збитків за 2013 рік.
6. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвер-

дження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів з членами наглядової ради.

7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: Прийняте рішення з 

першого питання порядку денного:1. Для підрахунку результатів голосуван-
ня з питань порядку денного зборів обрати лічильну комісію у наступному 
складі: Пенькова Світлана Олександрівна — голова лічильної комісії;Моргун 
Олена Василівна — член лічильної комісії;Гетьман Елеонора Станіславів-
на — член лічильної комісії.2. Затвердити наступний регламент зборів: з 
кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, спів-
доповідачі, термін виступу для основного доповідача — до 20 хвилин, для 
співдоповідача — до 5 хвилин;запис для виступу та формулювання питань 
виступаючим виконується в письмовій формі шляхом подачі записок се-
кретарю загальних зборів до моменту закінчення доповіді чи співдоповіді з 
даного питання (записки, в яких не вказано прізвище — не розглядаються);час 
для виступу за попереднім записом — до 5 хвилин, час для відповідей — 
до 5 хвилин;час для відповідей за процедурою чи для довідок — до 5 хви-
лин;3. Затвердити наступний порядок голосування на чергових загальних 
зборах:голосування за порядком денним проводити з застосуванням бюле-
тенів для голосування;підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, ре-
зультати голосування оформляються протоколом лічильної комісії, який 
підписується головою та членами лічильної комісії і оголошується головою 
загальних зборів;голосування проводиться з кожного питання порядку ден-
ного — окремо.Прийняте рішення з другого питання порядку денного:1. За-
твердити звіт В.о. Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік.Прийняте рішення з 
третього питання порядку денного:1. Звіт наглядової ради ПАТ «Свеський 
насосний завод» за 2013 рік затвердити. Прийняте рішення з четвертого 
питання порядку денного:1. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Свеський насосний 
завод» за 2013 рік затвердити.2. Висновки Ревізійної комісії за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Свеський насосний 
завод» за результатами 2013 року затвердити.Прийняте рішення з п’ятого 
питання порядку денного:1. Затвердити річний звіт ПАТ «Свеський насо-
сний завод» за 2013 рік.2. Виконавчому органу Товариства здійснити захо-
ди щодо погашення збитків Товариства у процесі ведення поточної госпо-
дарської діяльності.Прийняте рішення з шостого питання порядку 
денного:1. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликати нагля-

дову раду Товариства:Акуленко Юрій Володимирович; Косматовський Ві-
талій Володимирович;Нагорнюк Людмила Касимівна; Нечипоренко Сергій 
Анатолійович; Нюкін Ігор Володимирович; Павленко Дмитро Вячеславо-
вич.Шутова Альона Павлівна.2. Вважати повноваження голови та членів 
наглядової ради ПАТ «Свеський насосний завод» такими, що втратять чин-
ність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про під-
сумки голосування з даного питання. 3. Обрати наглядову раду ПАТ  «Свесь-
кий насосний завод» у кількості семи осіб строком на рік з запропонованих 
кандидатів:Акуленко Юрій Володимирович; Косматовський Віталій 
Володимирович;Нагорнюк Людмила Касимівна; Нечипоренко Сергій 
Анатолійович;Нюкін Ігор Володимирович; Бідний Володимир Миколайович; 
Шутова Альона Павлівна.4. Вважати повноваження обраних членів нагля-
дової ради Товариства такими, що набули чинності з моменту підписання 
протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного 
питання. 5. Члени наглядової ради Товариства здійснюють свою діяльність 
на безоплатній основі.6. Затвердити умови договору, який укладатиметься 
з членом наглядової ради.7. Уповноважити голову зборів на підписання до-
говорів з членами наглядової ради.Прийняте рішення з сьомого питання 
порядку денного:1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної 
комісії ПАТ «Свеський насосний завод»:Оксенюк Тетяна Олексіївна; Оста-
шевська Валентина Вікторівна; Суперсон Наталія Анатоліївна.2. Вважати 
повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Свеський насосний 
завод» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засі-
дання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 3. Об-
рати Ревізійну комісію ПАТ «Свеський насосний завод» у кількості трьох 
осіб строком на рік з запропонованих кандидатів:Оксенюк Тетяна 
Олексіївна;Осташевська Валентина Вікторівна; Суперсон Наталія Анатолі-
ївна.4. Вважати повноваження обраних членів ревізійної комісії Товариства 
такими, що набули чинності з моменту складання протоколу засідання лі-
чильної комісії про підсумки голосування з даного питання. 5. Члени реві-
зійної комісії Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній осно-
ві.6. Затвердити умови договору, який укладатиметься з членом ревізійної 
комісії.7. Уповноважити голову зборів на підписання договорів з членами 
ревізійної комісії.

6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 96292 92201
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51352 53490
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 23898 21589
Сумарна дебіторська заборгованість 20541 15772
Грошові кошти та їх еквіваленти 492 1350
Власний капітал 54232 50204
Статутний капітал 2278 2278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 51220 47192
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18084 26526
Поточні зобов'язання і забезпечення 23976 15471
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0884 -0,1504

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

0,0884 -0,1504

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 45556183 45556183
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2014рік

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

Приватне акцiонерне товариство «Пересувна 
механiзована колона «Спецмонтажналадка», 
00912273Сумська , Зарiчний, 40007,  
м. Суми, Воєводiна, 4 (0542) 27-23-25,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

http://00912273.emitents.org/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕхАНIЗОВАНА КОЛОНА «СПЕЦМОНТАжНАЛАДКА»
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Племзавод Михайлівка»
Ідентифікаційний код за єДРПОУ емітента: 00486741.
Місцезнаходження емітента: 42218, Сумська область, Лебедин-

ський  р-н с. Михайлівка, вул. О. Трихліба, 26. 
Міжміський код, телефон та факс емітента: (05445) 3-22-46, 38-4-39
Електронна поштова адреса: vat_00486741@aft.org.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
Текст повідомлення
Звільнено з посади голови правління та обрано на новий термін 

24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол № 5 від 
24.04.2015 року) на посаду голови правління Зеленського Миколу Олек-
сійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадо-
ва особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 55,41 %. Причина 
звільнення — закінчення терміну обрання. На зазначеній посаді перебував 
з 2000 року. На посаду обрано строком на 5 років. Протягом останніх п’яти 
років особа займала посаду голови правління ПАТ «Племзавод «Михайлів-
ка». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Звільнено з посади члена правління та обрано на новий термін 
24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол № 5 від 
24.04.2015 року) на посаду члена правління Міщенко Людмила Анатолі-
ївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0001%. Обіймала 
посаду члена правління з 2000 року. Причина звільнення — закінчення тер-
міну обрання. На посаду обрано строком на 5 років. Протягом останніх 
п’яти років особа займала посаду члена правління, головного бухгалтера 
ПАТ «Племзавод «Михайлівка.» Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Звільнено 24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол 
№ 5 від 24.04.2015 року) з посади члена правління Литвиненка Миколу 
Івановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Поса-
дова особа не володіє часткою. Обіймала посаду члена правління з 2000 
року. Причина звільнення — закінчення терміну обрання. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає.

Звільнено з посади члена правління та обрано на новий термін 
24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол № 5 від 
24.04.2015 року) на посаду члена правління Трояна Сергія Миколайови-
ча (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова осо-
ба володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0001%. Обіймала по-
саду члена правління з 2000 року. Причина звільнення — закінчення 
терміну обрання. На посаду обрано строком на 5 років. Протягом останніх 
п’яти років особа займала посаду члена правління, головного зоотехніка 
ПАТ «Племзавод «Михайлівка». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Звільнено з посади члена правління та обрано на новий термін 
24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол № 5 від 
24.04.2015 року) на посаду члена правління Ромась Івана Михайловича 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа 
володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0001%. Обіймала посаду 

члена правління з 2000 року. Причина звільнення — закінчення терміну 
обрання. На посаду обрано строком на 5 років. Протягом останніх п’яти 
років особа займала посаду члена правління, головного інженера 
ПАТ «Племзавод «Михайлівка». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.

Звільнено з посади члена правління та обрано на новий термін 
24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол № 5 від 
24.04.2015 року) на посаду члена правління Кищика Володимира Вікто-
ровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не володіє часткою в Статутному капіталі. Обіймала посаду члена 
правління з 2000 року. Причина звільнення — закінчення терміну обрання. 
На посаду обрано строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років особа 
займала посаду члена правління, бригадира тракторної бригади 
ПАТ «Племзавод «Михайлівка» . Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

Звільнено 24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол 
№ 5 від 24.04.2015 року) з посади члена правління Костікова Олексія Ми-
колайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). По-
садова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. Обіймала посаду 
члена правління з 2000 року. Причина звільнення — закінчення терміну 
обрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Звільнено 24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол 
№ 5 від 24.04.2015 року) з посади члена правління Уроду Миколу Андрі-
йовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 0,0001%. Обіймала 
посаду члена правління з 2000 року. Причина звільнення — закінчення тер-
міну обрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має.

Обрано 24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол 
№  5 від 24.04.2015 року) на посаду члена правління Зеленського Михай-
ла Олексійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. На посаду об-
рано строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років особа займала по-
саду агронома — ентомолога ПАТ «Племзавод «Михайлівка» . Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрано 24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол 
№  5 від 24.04.2015 року) на посаду члена правління Могильного Вячес-
лава Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. На по-
саду обрано строком на 5 років. Протягом останніх двох років особа займа-
ла посаду агронома ПАТ «Племзавод «Михайлівка» . Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрано 24.04.2015 року (Згідно рішення Загальних зборів Протокол 
№  5 від 24.04.2015 року) на посаду члена правління Карпенка Сергія 
Олексійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа не володіє часткою в Статутному капіталі. На посаду об-
рано строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років особа займала по-
саду завідуючого гаражем ПАТ «Племзавод «Михайлівка» . Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Голова правління ПАТ «Племзавод «Михайлівка» Зеленський М.О.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД МИхАЙЛІВКА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Довбишавтотранс», код за ЄДРПОУ 
13561208, місцезнаходження 12724, Житомирська обл., Баранiвський 
р-н, смт. Довбиш, Бикiвське Шосе, буд. 3, міжміський код та телефон 
емітента 04144 51217. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2015 р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.dovbautotrans.com.ua 4.Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Наталія», 33253896. 5.Інформація про загальні збори. Черговi загальнi 
збори акцiонерiв були проведені 30.04.2014 р. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.  
2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань по-
рядку проведення загальних зборiв. 3.Розгляд звiту Правлiння Товари-
ства за 2012-2013 роки та прийняття рiшення за наслiдками його роз-
гляду. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012-2013 роки 
та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Розгляд звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012-2013 роки та прийняття рiшення 
за наслiдками його розгляду. 6.Затвердження рiчних звiтiв Товариства 
за 2012-2013 роки. 7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, від-

сутні. З усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, 
були прийняті рішення. 6. Інформація про дивіденди. За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  11.2  11.2
Основні засоби (за залишковою вартістю)  0.1  0.1
Довгострокові фінансові інвестиції  10.7  10.7
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.4  0.4
Власний капітал  -37.9  -37.9
Статутний капітал  62.5  62.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -100.4  -100.4
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  49.1  49.1
Чистий прибуток (збиток)  --  -- 

Голова правління ___________ В.В. Поліковський

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОВБИШАВТОТРАНС»
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Річна інформація  
емітента цінних паперів для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)  
за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Роменське 
пiдприємство « Агротехсервіс», 14007336Сум-
ська , Роменський, 42004, м. Ромни, 
вул. Полтавська, 121 (05448) 77486,

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

27.04.2015

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

www.14007336.emitents.org

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

ПП АФ «Альфа-Аудит», 31312205

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство)

Проведено чергові загальні збори акціонерів: 
11  квiтня 2014 року за адресою: вул. Полтавська, 
буд. 121, м. Ромни, Сумська обл. Загальна кiлькiсть 
осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають 
право на участь у загальних зборах  — 984; за-
гальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв  — власникiв 
голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися 
4041083
Для забезпечення керiвництва та органiзацiї робо-
ти зборiв Наглядовою радою товариства 
заздалегiдь призначенi: Голова зборiв — Кривуша 
Вiктор Павлович. Секретар зборiв — Солошенко 
Володимир Сергiйович.
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затверджен-
ня регламенту проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 
2. Звiт правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
3. Звiт Наглядової ради за 2013рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 
звiтний рiк.
7. Про припинення повноважень членiв наглядової 
ради.
8. Про обрання членiв наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної 
комiсiї.
10. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 

Результати розгляду питань порядку денного:  
1. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х чоловiк 
та затвердити слiдуючий її склад: Сорока Вiктор 
Михайлович, Хекало Олександр Олександрович, 
Гайкалов Михайло Михайлович.2. Затвердити за-
пропонований регламент проведення загальних 
зборiв акцiонерiв.
Затвердити звiт правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2013 рiк.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.За-
твердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
Затвердити рiчний звiт товариства за 
2013 рiк.1.Дивiденди не нараховувати та не випла-
чувати, а прибуток направити на формування ре-
зервного капiталу.Припинити повноваження на-
глядової ради товариства у повному складi: 
Свiрський Г.А., Саган П.П., Солошенко В.С..Обра-
ти до складу наглядової ради ПАТ «Роменське 
пiдприємство «Агротехсервiс» шляхом кумулятив-
ного голосування наступних осiб:
- Свiрського Геннадiя Анатолiйовича;- Саган Петра 
Павловича;- Солошенка Володимира Сергiйовича.
Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї товари-
ства у повному складi: Рева М.О., Чепурко Л.М.
Обрання членiв ревiзiйної комiсiї здiйснюється шля-
хом кумулятивного голосування наступних осiб:
- Реву Михайла Олексiйовича; - Чепурко Лiлiю Ми-
колаївну.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3565 3428
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1065 1153
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 567 458
Сумарна дебіторська заборгованість 1794 1700
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 46
Власний капітал 2039 2633
Статутний капітал 1592 1592
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 447 514
Довгострокові зобов’язання і забезпечення -20 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1546 795
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.01 0.01

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

-0.01 0.01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6369396 6369396
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИєМСТВО «АГРОТЕхСЕРВІС»

Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»; 03116996; 
78200, Iвано-Франкiвська обл. м.Коломия, проспект Грушевського, 94; 
(03433)24967; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії — 24.04.2015р. 

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

інформацію: kolatp.pat.ua 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 

аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Полюс-аудит»; 
31790207.

5. Інформація про загальні збори: 14.03.2014р. відбулися чергові загаль-
ні збори. Кворум зборів: 66,19%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку 
денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та 
результати розгляду питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї, робочих органiв та 
затвердження регламенту зборiв.- Обрано лічильну комісію, голову та се-
кретаря зборів, затверджено регламент зборів. 2.Звiт Правлiння про 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітен-
та

 Публічне акціонерне товариство "Роменське 
пiдприємство "Сортнасіннєовоч"; 00492345; 
42004 Україна, Сумська обл., м. Ромни,  
вул. Полтавська, 190; (05448) 7-86-83.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

27.04.2015

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

www.00492345.emitents.org

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора — фі-
зичної особи — підприєм-
ця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Аудиторська фірма у формі товариства з об-
меженою відповідальністю «Професіонал 
СВ»; 31311751.

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емі-
тент — акціонерне товари-
ство). Зазначається 
інформація про проведен-
ня або непроведення за-
гальних чергових та поза-
чергових зборів та у разі їх 
непроведення вказуються 
причини, також зазначаєть-
ся перелік питань, що роз-
глядалися на загальних 
зборах, особи, що подава-
ли пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у 
разі проведення позачерго-
вих зборів зазначаються 
особа, що ініціювала про-
ведення загальних зборів, 
результати розгляду питань 
порядку денного. У разі 
якщо загальні збори не від-
булися, вказуються причи-
ни

 Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 
27.03.2014 р., кворум 67,1437%.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів 
Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку/
покриття збитків Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Това-
риства за 2013 рік.
6. Затвердження звіту Виконавчого органу То-
вариства за 2013 рік.
7. Затвердження звіту Ревізійної комісії Това-
риства за 2013 рік.
За результатами Загальних зборів акціонерів 
(протокол №б/н від 27.03.2014 р.) прийняті на-
ступні рішення:
1. Слухали: Голову Наглядової ради — Роме-
нець Р.І. щодо порядку голосування, підрахун-
ку голосів та інших питань пов'язаних із забез-
печенням проведення голосування на 
Загальних зборах; щодо необхідності обрати 
лічильну комісію для підрахунку голосів. Ви-
рішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 
(трьох) осіб, а саме: Харченко Т.М. — головою 
лічильної комісії, Роменець В.М. та Ба-
бій  Н.В.  — членами лічильної комісії.
2. Слухали: Голову Наглядової ради — Роме-
нець Р.І., який повідомив учасників Загальних 
зборів акціонерів про те, що для забезпечення 
проведення Загальних зборів акціонерів та ве-
дення протоколу Загальних зборів необхідно 
обрати Голову та Секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Вирішили: обрати Го-
ловою Загальних зборів — Роменець І.М., Се-
кретарем загальних зборів — Волошко Л.В.

3. Слухали: Голову Загальних зборів акціоне-
рів Товариства — Роменець І.М., який повідо-
мив про фінансові результати. Пропонується 
затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. 
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства 
за 2013 рік.
4. Голова Загальних зборів акціонерів Товари-
ства — Роменець І.М. повідомив, що підпри-
ємство у 2013 р. працювало із збитками. 
Збитки планується погашати прибутками май-
бутніх періодів. Вирішили: Збитки погашати 
прибутками майбутніх періодів.
5. Слухали: Голову Наглядової ради Товари-
ства — Роменець Р.І., який доповів про роботу 
Наглядової ради. Збори вирішили: Затверди-
ти звіт Наглядової ради Товариства за 
2013  р.
6. Слухали: Голову Виконавчого органу Това-
риства — Роменець І.М., який повідомив про 
роботу Виконавчого органу Товариства. Збо-
ри вирішили: Затвердити звіт Виконавчого 
органу Товариства за 2013 рік.
7. Слухали Голову Ревізійної комісії Товари-
ства — Волошко Л.В., яка повідомила про ро-
боту Ревізійної комісії. Збори вирішили: За-
твердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 
2013 рік.

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається
Опис  Рішення щодо нарахування та виплати дивідендів за 2013-2014рр 

не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 642 672
Основні засоби (за залишковою вартістю) 522 529
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 96 108
Сумарна дебіторська заборгованість 10 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 25
Власний капітал 640 670
Статутний капітал 546 546
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 94 124
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,014) (0,012)

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

(0,014) (0,012)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2184552 2184552

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“РОМЕНСЬКЕ ПIДПРИєМСТВО “СОРТНАСІННєОВОЧ”

господарсько-фiнансову дiяльнiсть за 2013 рiк та основнi напрями дiяльностi 
Товариства у 2014р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.- Звіт 
Правління затверджено. 3.Звiт Голови Наглядової ради за 2013 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.- Звіт затверджено. 4.Звiт 
Ревiзiйної комiсiї про роботу. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
щодо рiчного звiту та балансу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту.-Звіт та висновки Ревізійної комісії затверджено. 5.Затвер-
дження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк та порядок розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв).-Річний звіт та баланс затверджено. Збитки, 
отримані за підсумками роботи в 2013 році, покрити за рахунок прибутку 
майбутніх періодів.

6. Інформація про дивіденди: протягом звітного 2014 року рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.) (2013р./2014р.): Усього активів: 1533/1331; основні засо-
би (за залишковою вартістю): 829/684; довгострокові фінансові інвестиції: 
98/98; запаси: 37/8; сумарна дебіторська заборгованість: 61/21; грошові ко-
шти та їх квіваленти: 128/51; власний капітал: 335/267; статутний капітал: 
661/661; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): -326/-394; довго-
строкові зобов'язання: 21/16; поточні зобов'язання: 1177/1048; чистий при-
буток (збиток) на одну просту акцію (грн)): -0.07646/-0.00003; скоригований 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): -0,07646/-0.00003; се-
редньорічна кількість простих акцій (шт.): 2642000/2642000; цінні папери 
власних випусків, викуплені протягом звітного періоду: 0/0; загальна сума 
коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом пері-
оду: 0/0.
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНЬ», 
14312625, ШОСЕ ХАРКIВСЬКЕ,201/203, 
М.КИЇВ,, ДАРНИЦЬКИЙ, 02121, Україна, 
(044)562-62-36

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

26.04.2015 р.

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

http://14312625.smida.gov.ua/

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЛЕГхАРЧОПОС-
ТАЧЗБУТ», 01882048, Ново костян ти-
нiвська, б. 22/15, м.Київ, Оболонський, 
04080, Україна, (044)417-67-00

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

26.04.2015 р.

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

http://01882048.smida.gov.ua/

РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС», 00913545, 
вул. Київська,8, м.Вишневе, Києво-
Святошинський район, Київська область, 
08132, Україна, (044)496-64-05, 
(044)496-64-00

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

27.04.2015 р.

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

http://00913545.smida.gov.ua/

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма»Сервiс-аудит», 32205930

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 15.04.2014 року. Кворум зборів: 75,67% до загальної кількості 
голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обран-
ня членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загаль-
них зборiв Товариства (голови та секретаря загальних зборiв, редакцiйної 
комiсiї), затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 3. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013-й рiк. 4. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013-й рiк.  
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї за 2013-й рiк. 6. Затвердження рiшень Наглядової ради. 7. Затвер-
дження Договорiв (угод), укладених Товариством. 8. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2013-й рiк. 9. Визначення основних 
напрямiв дiяльностi Товариства на 2014-й рiк. 10. Прийняття рiшення про 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства по пiдсумкам роботи за 2013-й рiк. 
11. Внесення змiн до Статуту Товариства. 12. Внесення змiн до положень: 
«Про загальнi збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», 
«Про ревiзiйну комiсiю», у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про 
акцiонернi товариства». 13. Внесення змiн до принципiв (кодексу) корпо-
ративного управлiння. 14. Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради. 15. Обрання членiв Наглядової ради.  
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

17. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та про попере-
днє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
протягом не бiльш як одного року, визначення характеру та граничної 
вартостi таких правочинiв. 18. Прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.Особи, що 
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались 
Результати розгляду питань порядку денного: обрано членiв лiчильної 
комiсiї, обранi робочi органи зборiв (голови та секретаря загальних зборiв, 
редакцiйної комiсiї), затверджено регламент зборiв, затвердженi звiт 
Правлiння, звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, 
рiшення Наглядової ради, рiчний звiт та балансу Товариства, визначенi 
основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк, затверджено розподiл 
прибутку за пiдсумкам роботи за 2013 рiк, переобрано склад Наглядової 
ради, надано згоду на укладання значних правочинiв, прийнято рiшення 
про попереднє схвалення значних правочинiв та про попереднє надання 
згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiод 
не нараховувались та не сплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської 
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 274175 251022
Основні засоби (за залишковою вартістю) 96397 78162
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3844 1534
Сумарна дебіторська заборгованість 4128 1980
Грошові кошти та їх еквіваленти 416 6543
Власний капітал 144797 130922
Статутний капітал 7000 7000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 51512 43975
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 122056 105743
Поточні зобов’язання і забезпечення 7322 14357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,27 0,33

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

0,27 0,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 28000000 28000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕхСЕРВIС»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента  
за 2014 рік

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Промснаб», 23598684 
85102 Донецька область, 
Костянтинiвка, Б. Хмельницько-
го, 1, 06-272-6-01-86

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

 27.04.2015 

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

promsnab.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМСНАБ»
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ 
ГОЛОСIЇВСЬКИЙ», 03358529, 
просп. 40-рiччя Жовтня, 93, 
м. Київ, Голосiївський, 03127, 
Україна, 044-259-76-73

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015 р.

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

http://03358529.smida.gov.ua/

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

Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма»Сервiс-аудит», 
32205930

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - позачергові. 
Дата проведення: 25.07.2014 року. Кворум зборів: 92,077% до загальної 
кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь 
у Загальних зборах акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секрета-
ря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про вчи-
нення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних пра-
вочинів.Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: Наглядова рада Результати розгляду питань порядку денного: об-
рано Лiчильну комiсiю, Голову та секретаря Загальних зборiв, прийнято 
рiшення про схвалення значних правочинів. Вид загальних зборів - черго-
ві. Дата проведення: 23.04.2014 року. Кворум зборів: 90,93% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь 
у Загальних зборах акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секрета-
ря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту виконавчого органу. 4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результата-
ми 2013 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту ревізійної комісії (ревізора). 5. Звіт наглядової ради Товариства за 
2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 
Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2013  рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу. 7. Роз-
поділ прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
законом.

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік. 9. Припинення 
повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства. 10. Визначен-
ня кількісного складу наглядової ради Товариства. 11. Обрання Голови та 
членів наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-
правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Голо-
вою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради Това-
риства. 13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або 
про попереднє схвалення значних правочинів.Особи, що подавали пропо-
зиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Результати роз-
гляду питань порядку денного: Результати розгляду питань порядку ден-
ного: Обрано Лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, затвердженi 
звiт виконавчого органу, звiт ревiзiйної комiсiї (ревiзора), звiт наглядової 
ради, рiчний звiт Товариства, затверджено розподiл прибутку i збиткiв То-
вариства, план розвитку Товариства на 2014 рiк, припинено повноважен-
ня та обрано членів Наглядової ради та вирішені питання з цим пов'язані, 
прийнято рiшення про вчинення значного правочину.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 23807 17992
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5388 5749
Довгострокові фінансові інвестиції 15837 11310
Запаси 74 111
Сумарна дебіторська заборгованість 2440 708
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 64
Власний капітал 16182 17406
Статутний капітал 15356 15356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 826 2050
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 7625 586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,02 -0,08

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

-0,02 -0,08

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 61424316 61424316
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВЕРС», 00273991, 01013, мiсто Київ, вулиця Де-
ревообробна, буд. 5, (044) 286-44-2990.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.avers.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ- АУДИТ», 
30687076.

5. Інформація про загальні збори: Збори проведено 15.04.2014 року, 
кворум склав: 99.321%.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 211190 174801
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4812 8594
Довгострокові фінансові інвестиції 101890 101890
Запаси 2205 17293
Сумарна дебіторська заборгованість 92006 40910
Грошові кошти та їх еквіваленти 1828 465
Власний капітал -12416 18645
Статутний капітал 10185 10185
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -32546 -1502
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 189829 90001
Поточні зобов’язання і забезпечення 33777 66155
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -7.61975 -6.26511
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-7.61975 -6.26511

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4074150 4074150
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

Річна інформація ПрАТ  
за 2014 р.

Приватне акцiонерне товариство «Пiвдень Iнвест Буд». ЄДРПОУ 
01036520. 75100 Херсонська обл. м.Цюрупинськ вул.Гвардiйська, 107-Б, 
тлф 0552325450. 

Повний текст регулярної інформації у ЗІБД Комісії розкрит 
24.04.15. 

Веб-сторінка, на який розміщено регулярна інформація: 01036520.
smida.gov.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНЬ IНВЕСТ БУД»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ»

Річна інформація  
емітента цінних паперів

I. Основні відомості 
про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «IЛЛIЧIВСЬКИЙ», 05529001, 67806 Одеська 
область Овiдiопольський смт. Авангард не має, (048) 741-51-38.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: seniorpomidor.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БРIК», 33865551.

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.02.2014.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшення з органiзацiйних питань: обрання голови та 

секретаря загальних зборiв акцiонерiв, обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Директора, звiт Наглядової ради звiт Ревiзiйної комiсiї.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

ради.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 

комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства.
7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства, виплата дивiдендiв.
8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, ринкова 

вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, iз за-
значенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

Всi питання по порядку денному розглянутi в повному обсязi. 
Рiшення затвердженi. Iнших пропозицiй до порядку денного не над-
ходило.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  8  1930
Основні засоби (за залишковою вартістю)  2  629
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  370
Сумарна дебіторська заборгованість  3  877
Грошові кошти та їх еквіваленти  3  35
Власний капітал  -32715  -32715
Статутний капітал  1290  1290
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -34005  -34005

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

 --  -- 

Поточні зобов’язання і забеспечення  32723  34645
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 --  0.16873810

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

 --  0.16873810

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

 5155920  5155920

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Директор ____________  Козир Анатолiй Миколайович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя  
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Комбінат «Тепличний», 05528361, Теплична, 2, смт Калинівка, 
Броварський, Київська область, 07443, 04594 79115.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://teplichny.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Дігрешн 
груп», 31450876.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 17.04.2014 року. 

Кворум зборів: 93,09% до загальної кількості голосів. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах:

1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Обрання 
лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депози-
тарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово — господар-
ської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвер-
дження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевір-
ки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) То-

вариства за 2013 рік.
8. Затвердження рішень Наглядової ради за 2013 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися Товариством.
10. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товари-

ством протягом 2013 року.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку 

денного розглянуто по ним прийнято рішення.
6. За результатами діяльності Товариства в 2013-2014 роках диві-

денди не нараховувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 324576 291368
Основні засоби (за залишковою вартістю) 196923 208921
Довгострокові фінансові інвестиції 22753 22654
Запаси 26490 31778
Сумарна дебіторська заборгованість 38039 7633
Грошові кошти та їх еквіваленти 35444 8272
Власний капітал 308413 276753
Статутний капітал 12186 12186
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

296227 264567

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 16163 14615
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0,64 0,01

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

0,64 0,01

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 48743488 48743488
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 28 квітня 2015 р. 
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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що по-

дається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Золочевський I.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП 21.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14333937
4. Місцезнаходження
01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 44 220 42 37, + 380 44 230 02 54
6. Електронна поштова адреса 
SVKHOMENKO@mts.com.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 28.04.2015

2. Річна інформація 
опублікована у  виданні Відомості НКЦПФР 28.04.2015

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці

http://www.mts.ua/data/files/ 
2015/04/24/14333937_2014_ 

for_site-23.04.15.pdf

в мережі 
Інтернет 24.04.2015

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій 
емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
 1) інформація про випуски акцій емітента X
 2) інформація про облігації емітента
 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 4) інформація про похідні цінні папери
 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 3) інформація про зобов’язання емітента X
 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції
 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 
розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям
 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з 
розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за 
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій 
прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на 
кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), 
права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу 
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом 
передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, тому що 

Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що 

посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не про-

водив рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй 

(розмiру часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, 
послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, 
тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних това-
риств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не 
надається, тому що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не ви-
пускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що 
Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товари-
ство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, 
тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Това-
риство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, до-
бувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не 
випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

Рiчна фiнанасова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку, не надається, тому що Товариство складає рiчну 
фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не ви-
пускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 

(за наявності)
Серiя А01 № 649614
3. Дата проведення державної реєстрації
18.10.2004
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
7816621,16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до ста-

тутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/
або холдингової компанії

0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3286
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльнос-

ті та коду за КВЕД
61.20 — Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв’язку
42.22 — Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
46.90 — Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про роз-

криття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не за-
повнюється.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
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11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26008439864

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26000439862

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5

Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв’язку з пра-
вом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних 
мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй 
територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов

АВ № 546038 12.07.2010 НКРЗ 27.09.2021

Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу). 
Надання послуг фiксованого телефонного зв’язку з правом 
технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних 
мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: 
мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов

АВ № 546037 12.07.2010 НКРЗ 18.08.2019

Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Надання послуг фiксованого телефонного зв’язку з правом 
технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних ме-
реж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного 
на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов

АВ № 546036 12.07.2010 НКРЗ 18.08.2019

Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Надання послуг телефонного зв’язку (крiм вiдомчих об’єктiв) — 
мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 
1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї Укра-
їни вiдповiдно до Лiцензiйних умов

АВ № 546034 12.07.2010 НКРЗ 01.07.2017

Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, 
сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, 
ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного за-
хисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису)...

АВ № 548172 17.08.2010 Адмiнiстрацiя ДССЗЗI 01.01.2020

Опис Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, 
сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i 
засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля 
криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що визначаєть-
ся Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного за-
хисту iнформацiї та криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї 
та криптосистем. 3) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З 
наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної 
iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Будiвництво i технiчне обслуговування мереж зв’язку з рухомими 
об’єктами та надання послуг з їх використанням на територiї 
України вiдповiдно до Лiцензiйних умов

АЕ№ 286185 28.01.2014 НКРЗ 03.12.2018

Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Золочевський Iван Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4003 №060602 26.11.2002 33 вiддiлом мiлiцiї Московського р-ну мiста Санкт-

Петербург
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Росiйський державний педагогiчний унiверситет iм. Герцена м. Санкт-

Петербург, Iнженерно-економiчна Академiя м. Санкт-Петербург, Business School 
of Open University, The United Kingdom

6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ «МТС» (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор фiлiї 

«Макрорегiон Пiвнiчний захiд»
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.09.2013, обрано по 05.09.2015 р.
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та посадо-

вою iнструкцiєю. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. За-
гальний стаж роботи — 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: у 
червнi 2005 р. приступив до роботи у ВАТ «МТС» (Росiйська Федерацiя) як Дирек-
тор фiлiї «Макрорегiон Пiвнiчний захiд». Обiймає посаду члена Правлiння 
ВАТ «МТС». З вересня 2011 року обiймає посаду Генерального директора 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, бу-
динок 15. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи

Мамонов Максим Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4505 №306056 18.02.2003 П/С №2 УВС «Отрадне» по мiсту Москва
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Московський Державний унiверситет — Вища школа економiки, спецiальнiсть 

«Фiнанси та кредит». Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть 
«Юриспруденцiя»

6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ АФК «Система», обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього 

контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.06.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. 

30.06.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 32 вiд 01.07.2014 р.) при-
йнято рiшення обрати Мамонова Максима Олександровича членом Ревiзiйної 
комiсiї. Загальний стаж роботи — 16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перелiк попереднiх посад 
за останнi п’ять рокiв: у перiод 2008 — 2010 рр. працював начальником Управлiння 
контролю дотримання процедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього контро-
лю ВАТ АФК «Система». У перiод 2010 — 2011 рр. працював Директором Депар-
таменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК «Система». У перiод 2011 — 2012 рр. 
працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу 
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». У перiод 2012 — 2013 рр. 
працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контр-
олю та супроводу проектiв ВАТ АФК «Система». З 2013 року — Директор з 
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ «МТС», мiсцезнаходження: Росiйська 
Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
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Барикiна Iрина Валерiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4602 №950236 13.08.2002 Електрогiрським вiддiленням мiлiцiї Павлово-

Посадського ОВС, МВ
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Всеросiйська Державна податкова академiя в м. Москвi, спецiальнiсть «Бух-

галтерський облiк, аналiз, аудит»
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ «КПМГ», обiймала посаду: старший консультант.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.06.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. 30.06.2014 р. 

позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «МТС 
УКРАЇНА» (Протокол № 32 вiд 30.06.2014 р.) прийнято рiшення обрати членом 
Ревiзiйної комiсiї Барикiну Iрину Володимирiвну строком на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи — 
13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: в перiод 2008 — 2010 рр. 
працювала старшим консультантом ТОВ «БерiнгПойнт», в перiод 2010 — 2012 рр. 
працювала старшим консультантом ЗАТ «КПМГ». Обiймає посаду: з 2012 року  — 
керiвник проекту Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту 
ВАТ «МТС», мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський 
провулок, буд.12/12.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Пузанкова Тетяна Леонiдiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
5408 №064598 06.08.2008 вiддiленням УФМС Росiї по Орловськiй обл. у 

Залiзничному р-нi м.Орел
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Орловський комерцiйний iнститут. Фiнансова академiя при Урядi Росiйської 

Федерацiї, спецiальнiсть «Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит»
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ «Прайсвотерхаускуперс Аудит», обiймала посаду: менеджер Вiддiлу  

аудита пiдприємств ПЕК.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.06.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом. 

30.06.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Протокол № 32 вiд 01.07.2014 р.) при-
йнято рiшення обрати Пузанкову Тетяну Леонiдiвну членом Ревiзiйної комiсiї. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 
не має. Загальний стаж роботи — 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 
п’ять рокiв: У перiод 2004-2011 рр. працювала менеджером Вiддiлу аудита 
пiдприємств ПЕК ЗАТ «Прайсвотерхаускуперс Аудит». Обiймає посаду з 
2011 року — начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього 
аудиту ВАТ «МТС», мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкра-
тєвський провулок, буд.12/12.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Савченко Вадим Едуардович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
6512 №419145 28.06.2012 вiддiлом УФМС Росiї по Свердловськiй обл. у 

Чкалiвському р-нi м. Єкатеринбург
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї, спецiальнiсть «економiст». 

Київський нацiональний економiчний унiверситет. Юридичний факультет 
Гуманiтарного Унiверситету в мiстi Єкатеринбург

6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», обiймав посаду: Директор з продажiв та абонентсько-

го обслуговування.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.01.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положен-

ням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними 

зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Прото-
кол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Савченка Вадима Едуардо-
вича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи — 17 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: З 2007 по 2008 р. був Директо-
ром фiлiї «Урал» ВАТ «ТС-Ритейл». У листопадi 2008 р. приступив до виконання 
обов’язкiв Директора з продажiв та абонентського обслуговування ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА», з липня 2011 року обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та об-
слуговування ВАТ «МТС», член Правлiння ВАТ «МТС», мiсцезнаходження: 
Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Шоржин Валерiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4509 №702196 18.02.2003 вiддiленням по р-ну «Мiтiно» вiддiлом УФМС по 

мiсту Москва
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Московське вище технiчне училище iм. Баумана М.Е., спецiальнiсть 

«Автоматичнi iнформацiйнi обладнання»
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ «МТС» (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з управлiння 

закупiвлями.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.01.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положен-

ням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Прото-
кол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Шоржина Валерiя 
Вiкторовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи — 
28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: З 2008 по 2010 рр. 
обiймав посаду Директора з iнформацiйних технологiй ВАТ «МТС». З 2010 по 
2014 рр. обiймав посаду Директора з управлiння закупiвлями ВАТ «МТС». З 
2014 обiймає посаду Вiце-президент з закупiвель та адмiнiстративних питань 
ВАТ «МТС», член Правлiння ВАТ «МТС», мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 
м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Лацанич Василiй Iгоревич
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА №527784 16.07.1997 Галицьким РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 

областi
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», обiймав посаду: Генеральний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.01.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положен-

ням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Прото-
кол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Лацанича Василя Iгоровича 
членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи — 15 рокiв. Перелiк 
попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: з листопада 2007 по березень 2011 року 
обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 05 березня 
2011 р. призначений на посаду Генерального директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 
вересня 2011 призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ «МТС». 
Обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння ВАТ «МТС», 
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Корня Олексiй Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-

дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4002 №305677 17.04.2002 34 вiддiленням мiлiцiї Приморського району м. 

Санкт-Петербург
4) Рік народження
1975
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5) Освіта
Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки й фiнансiв
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ «МТС» (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.01.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положен-

ням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Прото-
кол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення обрати Корня Олексiя Валерiйовича 
членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи — 16 рокiв. Перелiк 
попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: З 2004 року i по теперiшнiй час працює у 
ВАТ «МТС» — спочатку Фiнансовим директором фiлiї «Макро-регiон «Урал»» 
ВАТ «МТС», потiм Директором департаменту фiнансового планування та аналiзу, 
Директором з контроллiнгу, Вiце-президентом з фiнансiв та iнвестицiй. З 
2008 р.  — член Правлiння ВАТ «МТС». Обiймає посаду: Вiце-президент з 
фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння ВАТ «МТС», мiсцезнаходження: Росiйська 
Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.

1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юри-

дичної особи
Дубовсков Андрiй Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який ви-
дав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4511 №032545 18.02.2011 вiддiлом УФМС Росiї по мiсту Москва по району 
Хорошево-Мневнiкi

4) Рік народження
1966
5) Освіта
Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут 

кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», обiймав посаду: Генеральний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
28.01.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом та Положен-

ням про Наглядову Раду Товариства. 28.01.2014 року позачерговими Загальними 
зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «МТС Україна» (Прото-
кол № 30 вiд 29.01.2014 р.) прийнято рiшення Дубовскова Андрiя Анатолiйовича 
обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи — 28 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: З березня 2008 р. по березень 
2011 р. — Генеральний директор ПрАТ «МТС УКРАЇНА». З 2011 обiймає посаду 
Президента ВАТ «МТС», Голова Правлiння та член Ради директорiв ВАТ «МТС», 
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, 
будiвля 2.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної 
особи

Код за 
єДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на 

пред’явника
Привілейо-
вані іменні

Привілейовані 
на пред’явника

ВАТ «Мобiльнi ТелеСистеми» 7740000076 10914, Росiя, Москва, вул. 
Марксистська, б.4

773 845 495 99 773 845 495 0 0 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт

Кількість 
акцій (шт.)

Від загальної 
кількості акцій 
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на 

пред’явника
Привілейо-
вані іменні

Привілейовані 
на пред’явника

Усього 773 845 495 99 773 845 495 0 0 0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 28.01.2014
Кворум зборів 100
Опис Порядок денний позачергових загальних зборiв:

1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
2. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
3. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що уклада-
ються ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС 
УКРАЇНА» та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, 
— Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, — 
Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
1.1. Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради То-
вариства.
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
2.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) 
роки Дубовскова Андрiя Анатолiйовича.
2.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) 
роки Корня Олексiя Валерiйовича.
3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) 
роки Лацанича Василя Iгоровича.
2.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) 
роки Савченка Вадима Едуардовича.
2.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) 
роки Шоржина Валерiя Вiкторовича.
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
3.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються 
Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додат-
ком 1 до цього Протоколу.
3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Золочевсько-
го Iвана Олександровича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-
правовi договори, що укладаються з членами Наглядової ради Това-
риства.

Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про розподiл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв, дати, строкiв та порядку їх виплати.
2. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.

3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової 
ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.
4. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р. i затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.
5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального 
директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2013 р.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, — 
Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
1.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товари-
ства, всього в розмiрi 7 465 221 000 гривень:
Прибуток 2013 року 2 708 271 000 гривень
Нерозподiлений прибуток минулих рокiв 4 756 950 000 гривень
Розподiлити на виплату дивiдендiв 3 078 000 000 гривень
Залишити в складi нерозподiленого прибутку 4 387 221 000 гривень
1.2. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв, що пiдлягають нарахуванню 
акцiонерам у розмiрi:
ВАТ «МТС» (99% вiд загальної кiлькостi акцiй) 3 047 220 000 гривень, у 
тому числi податок на доходи акцiонера ВАТ «МТС» iз джерелом в 
Українi (5%)
ПТТ Телеком Київ (1% вiд загальної кiлькостi акцiй) 30 780 000 гривень
1.3. Здiйснити виплату дивiдендiв у грошовiй формi не пiзнiше 6 (шести) 
мiсяцiв пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про 
таку виплату, пiсля одержання Товариством письмової вимоги акцiонера 
про таку виплату. Виплата дивiдендiв здiйснюється особам, якi є 
акцiонерами Товариства на дату складання перелiку осiб, якi мають пра-
во на одержання дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi приналежних їм акцiй 
Товариства. Виплата на користь ВАТ «МТС» здiйснюється в доларах 
США, виходячи з фактичного курсу купiвлi валюти.
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
2.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 р. згiдно з Додатком 1 до 
цього Протоколу, в тому числi:
- звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 
2013 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Укра-
їни згiдно з Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою) i Додатком 2.2 
(неофiцiйний переклад оригiналу на росiйську мову) до цього Протоколу;
- фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 р., пiдготовлену вiдповiдно до 
вимог US GAAP, i схвалену незалежними аудиторами згiдно з Додатком 
3 до цього Протоколу.
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. згiдно з До-
датком 4 до цього Протоколу.
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 р. згiдно з До-
датком 5 до цього Протоколу. 
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4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо рiчного 
звiту Товариства за 2013 р. згiдно з Додатком 6 до цього Протоколу.
З п’ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2013 р. 
згiдно з Додатком 7 до цього Протоколу.

Вид загальних зборів чергові позачергові
X

Дата проведення 30.06.2014
Кворум зборів 100
Опис Порядок денний позачергових загальних зборiв:

1. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
2. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
3. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладають-
ся ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МТС УКРА-
ЇНА», та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв iз 
членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, — 
Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, — На-
глядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
1.1. Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства.
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
2.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) 
роки наступних осiб:
1) Барикiна Iрина Валерiївна, 1982 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї. 
Кандидатура внесена ВАТ «Мобiльнi ТелеСистеми» (ВАТ «МТС»). 
Освiта: Всеросiйська Державна податкова академiя в м. Москвi, 
спецiальнiсть «Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит», рiк закiнчення 2004. 
Стаж роботи: в перiод 2008 — 2010 р.р. працювала старшим консультан-
том ТОВ «БерiнгПойнт», в перiод 2010 — 2012 р.р. працювала старшим 
консультантом ЗАТ «КПМГ». З 2012 року — керiвник проекту Вiддiлу 
фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ «МТС». Су-
димостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися пев-
ною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини 
та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є 
афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода кандидата про згоду 
на обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є.

2) Мамонов Максим Олександрович, 1978 р.н., громадянин Росiйської 
Федерацiї. Кандидатура внесена ВАТ «Мобiльнi ТелеСистемы» 
(ВАТ «МТС»). Освiта: Московський Державний унiверситет — Вища шко-
ла економiки, спецiальнiсть «Фiнанси та кредит», рiк закiнчення 2004. 
Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть 
«Юриспруденцiя», рiк закiнчення 2006. Стаж роботи: у перiод 2008 — 
2010 р.р. працював начальником Управлiння контролю дотримання про-
цедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК «Сис-
тема». У перiод 2010 — 2011 р.р. працював Директором Департаменту 
внутрiшнього контролю ВАТ АФК «Система». У перiод 2011 — 2012 р.р. 
працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу 
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК «Система». У перiод 2012 — 
2013 р.р. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Де-
партаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК «Система». З 2013 
року — Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ «МТС». Суди-
мостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися пев-
ною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини 
та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є 
афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода кандидата про згоду 
на обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є.
3) Пузанкова Тетяна Леонiдiвна, 1970 р.н., громадянка Росiйської 
Федерацiї. Кандидатура внесена ВАТ «Мобiльнi ТелеСистеми» 
(ВАТ «МТС»). Освiта: Орловський комерцiйний iнститут, рiк закiнчення 
1992. Фiнансова академiя при Урядовi Росiйської Федерацiї, 
спецiальнiсть «Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит», рiк закiнчення 
2004. Стаж роботи: в перiод 2004 — 2011 р.р. працювала менеджером 
Вiддiлу аудита пiдприємств ТЕК ЗАТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
З 2011 року — начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту 
внутрiшнього аудита ВАТ «МТС». Судимостей немає. Заборона 
обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. 
Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з 
корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою особою То-
вариства. Письмова згода кандидата про згоду на обрання членом 
Ревiзiйної комiсiї Товариства є.
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
3.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються То-
вариством з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, згiдно з Додатком 1 
до цього Протоколу.
3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Золочевського 
Iвана Олександровича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi 
договори, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата 

реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифікацій-

ний номер

Тип цінного папера форма 
існування та 

форма 
випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.07.2010 570/1/10 Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку.
UA4000078620 Акція проста бездоку-

ментарна іменна
Бездокумен-
тарні іменні

0,01 781 662 116 7 816 621,16 100

Опис Акцiї ПрАТ «МТС УКРАЇНА» на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не були в обiгу. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. 
Спосiб розмiщення — закритий. Протягом 2010 року вiдбулось переведення облiку простих iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з документарної форми 
iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя). ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було обрано депозитарiєм, що обслуговує емiсiю цих ЦП та в 
якому було депоновано глобальний сертифiкат. Депозитарна установа, в якiй були вiдкритi рахунки власникам ЦП, — ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, всього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого призначення: 4 021 414 3 730 833 196 818 249 245 4 218 232 3 980 078
 будівлі та споруди 866 349 857 841 196 818 244 406 1 063 167 1 102 247
 машини та обладнання 3 084 416 2 797 134 0 4 839 3 084 416 2 801 973
 транспортні засоби 25 332 19 186 0 0 25 332 19 186
 інші 45 317 56 672 0 0 45 317 56 672
2. Невиробничого призначення: 371 566 0 0 371 566
 будівлі та споруди 179 142 0 0 179 142
 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
 інші 192 424 0 0 192 424
Усього 4 021 785 3 731 399 196 818 249 245 4 218 603 3 980 644
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будiвлi, споруди та передавальнi пристрої — вiд 3 до 50 рокiв,
машини та обладнання — вiд 3 до 7 рокiв,
транспортнi засоби — вiд 4 до 5 рокiв,
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) — вiд 3 до 5 рокiв;
iншi основнi засоби — 5 рокiв
Первiсна вартiсть основних засобiв — 17 030 155 тис.грн.
Ступiнь їх зносу — 78,1%.
Ступiнь їх використання — 69,1%.
Сума нарахованого зносу — 13 298 756 тис.грн.
Зменшення вартостi основних засобiв вiдбувається внаслiдок фiзичного i морального зносу та вибуття основних засобiв.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих 
активів (тис.грн)

6 976 862 7 476 376

Статутний капітал (тис.грн) 7 817 7 817
Скоригований статутний 
капітал (тис.грн)

7 817 7 817
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Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, 
оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгостроко-
вих зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступ-
них виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.

Висно-
вок

Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статут-
ного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу Укра-
їни «Статутний капiтал акцiонерного товариства».

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань Дата 

виник-
нення

Непогаше-
на частина 
боргу (тис. 

грн)

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних)

Дата 
пога-

шення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними 
паперами

X 0 X X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними 
цінними паперами) (за кожним 
видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов’язання X 64 245 X X
Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов’язання X 4 964 108 X X
Усього зобов’язань X 5 028 353 X X
Опис Кредитiв банку немає. Довгостроковi зобов’язання 

i забезпечення становлять 68 967 тис. грн.
Поточнi зобов’язання i забезпечення станов-
лять 4 959 386 тис. грн., у тому числi
поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги — 995 026 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом — 64 245 тис. грн., 
заборгованiсть з податку на прибуток вiдсутня.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одер-
жаними авансами — 60 317 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за роз-
рахунками з учасниками — 2 297 220 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть iз 
внутрiшнiх розрахункiв — 729 273 тис. грн.
Поточнi забезпечення — 204 961 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв — 559 058 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання — 47 165 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цін-
ні папери, що виникала протягом періоду

Дата 
виникнен-

ня події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлен-

ня про інформацію) у 
загальнодоступній інформа-

ційній базі даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
28.01.2014 29.01.2014 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 
31.01.2014 04.02.2014 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 
30.06.2014 04.02.2014 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 
22.07.2014 22.07.2014 Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 
30.10.2014 30.10.2014 Відомості про рішення емітента 

про утворення, припинення його 
філій, представництв 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 2 1
2 2013 4 3
3 2014 3 2

який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах 
акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала 
загальні збори

X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше 
(запишіть)

Збори акцiонерiв проводились заочно вiдповiдно до дiючого 
законодавства України.

який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх 
представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на за-
гальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) Бюлетенями для голосування

які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової 
ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі зао-
чного голосування? так

ОРГАНИ УПРАВЛІННя
який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 5
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 5

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової 
ради протягом останніх трьох років? 17

які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоратив-
ного секретаря? (так/ні) ні

яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх докумен-
тах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чи-
ном він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена

X

Інше 
(запишіть)
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Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної ко-

місії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції 

якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконав-
чого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загаль-
ні 

збори 
акціо-
нерів

На-
гля-
дова 
рада

Вико-
на-

вчий 
орган

Не нале-
жить до 

компетенції 
жодного 
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)

ні так ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів)

ні так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту 
або балансу або бюджету

так ні ні ні

Обрання та відкликання та припинення 
повноважень голови та членів виконавчого 
органу

ні ні ні ні

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень 
голови та членів ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу

ні ні ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 
та розміщення власних акцій

так ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

так так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує по-
вноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення догово-
рів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства по-
ложення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтер-
есами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в ін-
тересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi.

яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність 
вашого акціонерного товариства?
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Фінансова звітність, результати 
діяльності

так так так так ні

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та більше 
статутного капіталу

так так так так ні

Інформація про склад органів 
управління товариства

так так так так ні

Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

ні ні так так ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

ні ні так ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до 
міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 
акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох ро-
ків?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом 
останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Причин для змiни аудитора не було.

який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 
акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевір-
ку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року 
платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінан-
сового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННя ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННя ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННя

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з 
цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції 
протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом 
наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу 
фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав влас-
ності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох ро-
ків? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) кор-
поративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом 
управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством 
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; ука-
жіть яким чином його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпора-
тивного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з по-
силанням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року:
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Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють 

контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: 
код за єДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб — 
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодав-
ством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами 
наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх 
правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або спожи-
вачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами дер-
жавної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової 
ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ри-
зиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року 
системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в приміт-
ках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до по-
ложень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що переви-
щує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсут-
ність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом 
року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 
розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі 
в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, прове-
дені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про 
їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, 
які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо ау-
диторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фі-
нансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи за-
значаються: код за єДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізич-
ної особи — прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій 

установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі 

протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання 

функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти 

років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України 

протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової 
установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових по-
слуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав спо-
живачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповно-

важеного розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно на-

дання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кіль-
кість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінан-
совою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора — фізичної особи — 
підприємця)

ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан 
Сервiсез Компанi»

Код за єДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків — 
фізичної особи)

25642478

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

01033, м. Київ, 
вул. Жилянська,48,50А

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудитор-
ською палатою України

1973, 22.06.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, 
дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений 
аудит фінансової звітності

за 2014 рiк

Думка аудитора безумовно-позитивна

КОДИ
Дата 01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»

за єДРПОУ 14333937

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПфГ 230

Вид економічної 
діяльності

Діяльність у сфері безпроводо-
вого електрозв’язку

за КВЕД 61.20

Середня кількість працівників: 3286
Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 220 42 37
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001
Актив Код 

ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 841 230 746 554
 первісна вартість 1001 3 407 291 3 496 458
 накопичена амортизація 1002 ( 2 566 061 ) ( 2 749 904 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 660 393 509 564
Основні засоби 1010 4 021 785 3 731 399
 первісна вартість 1011 18 268 107 17 030 155
 знос 1012 ( 14 246 322 ) ( 13 298 756 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
 первісна вартість 1016 0 0
 знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
 первісна вартість 1021 0 0
 накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
 які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 0 0

 інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 331 706 0
Відстрочені податкові активи 1045 393 961 887 038
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 39 534 33 371
Усього за розділом I 1095 6 288 609 5 907 926
 II. Оборотні активи
Запаси 1100 22 418 26 613
Виробничі запаси 1101 21 188 20 555
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 1 230 6 058
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 509 743 663 310

Дебіторська заборгованість за розрахунка-
ми:
 за виданими авансами 1130 43 517 33 274
 з бюджетом 1135 632 338 307 359
 у тому числі з податку на прибуток 1136 630 566 307 142
 з нарахованих доходів 1140 14 304 19 462
 із внутрішніх розрахунків 1145 152 477 123 592
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 560 362 020
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 300 006 268 080
Гроші та їх еквіваленти 1165 152 084 4 251 277
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 151 230 4 248 382
Витрати майбутніх періодів 1170 991 3 449
Частка перестраховика у страхових 
резервах

1180 0 0

у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
 резервах збитків або резервах належних 
виплат

1182 0 0

 резервах незароблених премій 1183 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 85 293 38 853
Усього за розділом II 1195 2 955 731 6 097 289
 III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 9 244 340 12 005 215
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Пасив Код 
ряд-
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 817 7 817
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1 384 1 499
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1 954 1 954
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 465 221 6 965 592
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 7 476 376 6 976 862
 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 64 533 68 967
Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу

1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 64 533 68 967
 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
 довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
 товари, роботи, послуги 1615 597 106 995 026
 розрахунками з бюджетом 1620 59 364 64 245
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
 розрахунками зі страхування 1625 6 000 2 117
 розрахунками з оплати праці 1630 0 4
 одержаними авансами 1635 57 907 60 317
 розрахунками з учасниками 1640 0 2 297 220
 із внутрішніх розрахунків 1645 162 306 729 273
 страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 201 543 204 961
Доходи майбутніх періодів 1665 570 027 559 058
Відстрочені комісійні доходи від перестрахо-
виків

1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 49 178 47 165
Усього за розділом IІІ 1695 1 703 431 4 959 386
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 9 244 340 12 005 215

Примітки: Нематерiальнi активи — Нематерiальнi активи вiдображаються за 
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд змен-
шення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу склада-
ється з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають 
вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та 
доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, 
пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх мож-
ливостей та термiну використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно 
очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для вико-
ристання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних 
вигод вiд його використання, включено до складу витрат звiтного перiоду.

Нематерiальнi активи амортизуються з використанням прямолiнiйного методу 
протягом очiкуваного термiну корисного використання активiв, який складає:

Права користування майном згiдно з умовами договору
Iншi нематерiальнi активи вiд 1 до 19 рокiв
Iншi нематерiальнi активи переважно включають вартiсть лiцензiй, придбаних 

у державних органiв, та придбаного програмного забезпечення. Виходячи з того, 
що у Компанiї, та у галузi в цiлому, вiдсутнiй достатнiй досвiд щодо продовження 
строку дiї лiцензiй, вартiсть лiцензiй амортизується з використанням 
прямолiнiйного методу протягом строку дiї лiцензiй, починаючи вiд моменту по-
чатку комерцiйної дiяльностi в зонi лiцензiй. Вартiсть програмного забезпечення 
амортизуються прямолiнiйним методом протягом iндивiдуально визначеного 
строку корисного використання, що становить вiд 1 до 15 рокiв.

Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї 
може бути переглянутим, якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного 
використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.

Основнi засоби — За винятком основних засобiв, придбаних до 1996 року, всi 
основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого 
зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних засобiв 
включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з придбанням основних 
засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження осно-
вних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних 
засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою.

Основнi засоби, придбанi до 1 квiтня 1996 року, вiдображенi за iндексованою 
вартiстю, яка розраховувалась у вiдповiдностi до вимог нормативних актiв з ме-
тою вiдображення ефекту впливу iнфляцiйних процесiв. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з наступних 
термiнiв корисного використання:

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  вiд 3 до 50 рокiв
Машини та обладнання  вiд 3 до 7 рокiв
Транспортнi засоби  вiд 4 до 5 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  вiд 3 до 5 рокiв
Iншi основнi засоби  5 рокiв
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи  до 1 року
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з 

полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, 
реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, 
первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Вартiсть полiпшення основних 
засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного мето-
ду протягом строкiв корисного використання, що й у вiдповiдних основних засобiв.

Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в ро-
бочому станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого 
вони вiдносяться. 

Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом 
порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до 
складу iнших прибуткiв або збиткiв вiд звичайної дiяльностi. При вибуттi 
переоцiнених активiв суми переоцiнки, включенi в iнший додатковий капiтал, пе-
реносяться до складу нерозподiленого прибутку.

Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнен-
ня i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення 
будiвництва. Амортизацiя на цi суми не нараховується. Окрiм цього, амортизацiя 
не нараховується на невстановлене обладнання та iншi статтi незавершених 
капiтальних iнвестицiй до моменту вводу їх в експлуатацiю.

Витрати на заробiтну плату спiвробiтникам Компанiї, чия дiяльнiсть пов'язана 
iз встановленням, монтажем, налагодженням основних засобiв, а також 
пов'язаних з ними нематерiальних активiв, капiталiзуються в мiру їх виникнення. 
Амортизацiя на цi суми нараховується аналогiчно до основних засобiв та 
нематерiальних активiв, щодо яких вiдбувається капiталiзацiя.

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї включає також суму за-
безпечення на демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони 
розташованi, у стан, придатний для подальшого використання пiсля закiнчення 
строку оренди або використання об'єкту. До таких основних засобiв належать 
переважно антенно-щогловi споруди, демонтаж яких вимагає суттєвих витрат.

До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв входять об'єкти 
вартiстю не бiльше 2,500 гривень i термiном корисного використання бiльше 1 року.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв — На 
кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних 
засобiв та нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснують ознаки можли-
вого зменшення їхньої корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Компанiя визначає 
суму очiкуваного вiдшкодування активу (якщо можливо таку суму визначити). 
Якщо неможливо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, 
Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи, яка генерує грошовi 
кошти, до якої належить цей актив.

Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до 
складу iнших витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної 
вартостi основних засобiв, що наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi у 
графi «Iншi змiни за рiк».

Непрацюючi активи, розташованi в неконтрольованiй Україною частинi територiй 
Луганської та Донецької областей, якi опинились в зонi проведення антитерорис-
тичної операцiї (АТО), що розпочалася з дати початку дiї Указу Президента України 
«Про рiшення Ради нацiональної безпеки та оборони України вiд 13 квiтня 2014 року 
«Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози та збереженню 
територiальної цiлiсностi України» вiд 14.04.2014 року №  405/2014, були знецiненi.

Запаси — Запаси Компанiї складаються iз телефонних апаратiв, модемiв та 
аксесуарiв, утримуваних для продажу, матерiалiв та запасних частин для 
телекомунiкацiйного обладнання та iнших запасiв. Запаси вiдображаються у 
фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю (собiвартiстю) 
або чистою вартiстю реалiзацiї

Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, що сплачуються 
вiдповiдно до угоди з постачальником, за вирахуванням непрямих податкiв; суми 
непрямих податкiв, якi пов'язанi з придбанням запасiв i якi не вiдшкодовуються 
Компанiї; транспортно-заготiвельнi витрати та iншi витрати, якi безпосередньо 
пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi 
для використання у запланованих цiлях.

Оцiнка вибуття телефонних апаратiв, модемiв, аксесуарiв та iнших запасiв 
здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

Дебiторська заборгованiсть — Дебiторська заборгованiсть вiдображається за 
чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У складi 
iншої поточної дебiторської заборгованостi враховуються зокрема обмеженi у 
вiльному використаннi для поточних операцiй грошовi кошти, що знаходяться на 
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поточних та депозитних рахунках в банкiвськiй установi, яка вiднесена до категорiї 
неплатоспроможних. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображена-
включає в себе заборгованiстюь, яка не буде погашена протягом наступного ка-
лендарного року.

Резерв сумнiвних боргiв — Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з 
платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках, 
коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всi суми, 
якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. Компанiя нарахо-
вує резерв на покриття заборгованостi абонентiв в залежностi вiд строку затрим-
ки її погашення. Резерв на покриття заборгованостi дилерiв, строк погашення 
якої сплив, нараховується за результатами оцiнки платоспроможностi дилерiв. 
Компанiя також створює резерв на покриття сумнiвної та безнадiйної 
заборгованостi за авансовими платежами та грошовими коштами на рахунках у 
банках, повернення яких або виконання робiт по яким є сумнiвним. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї — Фiнансовi iнвестицiї, якi можуть бути вiльно 
реалiзованi в будь-який момент (крiм iнвестицiй, якi є еквiвалентами грошових 
коштiв), представленi строковими депозитами термiном понад 92 днiв, але не 
перевищують один рiк.

Грошi та їх еквiваленти — Грошi та їх еквiваленти включають готiвку, кошти на 
рахунках у банках, депозити до запитання i строковi депозити термiном до 92 днiв.

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами — Поточна 
кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включає переважно аван-
си, отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає вiд бiльшостi абонентiв 
попередню оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати, 
отриманi вiд абонентiв, вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не 
визнаються доходами до моменту фактичного надання послуг абоненту. 

Доходи майбутнiх перiодiв — Компанiя вiдображає доходи майбутнiх перiодiв 
в момент придбання абонентом телефонних карток (ваучерiв), за допомогою 
яких вiн може поповнювати свiй картковий рахунок, на суму номiналу телефонної 
картки (ваучера). Дохiд визнається Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отри-
мав вiдповiднi послуги зв'язку.

Забезпечення — Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя 
має юридичнi чи договiрнi зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує 
ймовiрнiсть виникнення зобов'язань, погашення яких ймовiрно призведе до змен-
шення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та їх оцiнка може бути 
достовiрно визначена.

Компанiя створює резерв на виплати працiвникам за вiдпустки, виплати 
працiвникам премiй за результатами дiяльностi, резерв на витрати, пов'язанi з 
дiяльнiстю Компанiї з утримання абонентiв, резерв на виплати дилерам за маркетинговi 
послуги, а також резерв, пов'язаний з невизначенiстю окремих питань в податковому 
законодавствi. Нарахування резерву вiдображається як витрати звiтного перiоду. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал — Зареєстрований (пайовий) капiтал ви-
знається за вартiстю внесених власниками активiв, що зафiксована в установчих 
документах Компанiї.

Дивiденди — Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як 
розподiл частини чистого прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi 
у статутному капiталi Компанiї. Сума оголошених, але не сплачених дивiдендiв 
включається до поточних зобов'язань. Дивiденди за звiтний перiод, якi оголошенi 
пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi до 
випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у 
примiтках до фiнансових звiтiв.

Фiнансовi iнструменти — Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють та 
вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої 
вартостi активiв, зобов'язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або 
отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi безпосе-
редньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, 
обов'язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). 
Облiкова полiтика стосовно оцiнки цих iнструментiв на кожну наступну пiсля ви-
знання дату балансу розкривається у вiдповiдних статтях облiкової полiтики. 

Вiдстроченi податковi активи — Активи з вiдстроченого оподаткування визна-
ються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв за рахунок 
майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчного бух-
галтерського балансу Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи 
та балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає 
ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх 
прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя зменшує балансо-
ву вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає 
вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх прибутках.

Керівник   Золочевський Iван Олександрович
Головний бухгалтер  Соловйова Олена Миколаївна

КОДИ
Дата 01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»

за єДРПОУ 14333937

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття Код 
ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 10 062 474 9 953 682

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума

2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 5 390 607 ) ( 4 992 226 )

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами

2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
прибуток

2090 4 671 867 4 961 456

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 2 192 312 234 518
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених 
від оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 1 060 907 ) ( 859 848 )
Витрати на збут 2150 ( 883 799 ) ( 943 348 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 203 430 ) ( 124 606 )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 0 0

фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток

2190 2 716 043 3 268 172

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 322 973 153 061
Інші доходи 2240 2 454 6 206
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 34 787 )
Інші витрати 2270 ( 64 365 ) ( 25 286 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 0 0

фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 2 977 105 3 367 366

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -398 734 -659 095
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350 2 578 371 2 708 271

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід
Стаття Код 

ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 -13 031
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 264 1 494
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 264 -11 537
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 264 -11 537
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 2 578 635 2 696 734

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 3 227 404 2 830 760
Витрати на оплату праці 2505 502 569 453 313
Відрахування на соціальні заходи 2510 148 303 134 780
Амортизація 2515 1 917 457 1 974 176
Інші операційні витрати 2520 3 520 517 1 447 801
Разом 2550 9 316 250 6 840 830
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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 781 662 116 781 662 116
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій

2605 781 662 116 781 662 116

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2610 3,298570 3,464760

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію

2615 3,298570 3,464760

Дивіденди на одну просту акцію 2650 3,94 2,85

Примітки: Визнання доходiв — Доходи визнаються за методом нарахування 
на момент фактичного надання послуг чи передачi товарiв, незалежно вiд мо-
менту виникнення пов'язаного з ними руху грошових коштiв.

Вартiсть додаткових послуг розраховується на основi використаного часу або 
обсягу переданих даних у зв'язку з наданням додаткових послуг, таких як переда-
ча SMS-повiдомлень, пiдключення до мережi Iнтернет, послуги передачi даних. 
«МТС Україна» вiдображає дохiд вiд наданого ефiрного часу та додаткових по-
слуг в тому перiодi, в якому такi послуги надаються. 

Плата за роумiнг нараховується на основi чинних тарифiв Компанiї та 
вiдображається як дохiд вiд послуг роумiнгу, що надаються Компанiєю абонентам 
«МТС Україна». 

«МТС Україна» отримує похвилинну плату за роумiнг вiд iнших операторiв 
бездротового зв'язку за використання мережi «МТС Україна» абонентами iнших 
мереж. Доходи вiд роумiнгу зменшуються на наданi операторам знижки, якщо мiж 
компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок. У випад-
ку, коли такi договори знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються 
iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених сторонами, але не 
пiдписаних договорах.

Нарахованi, але нереалiзованi знижки вiдображаються в складi кредиторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки реалiзуються 
через сплату грошовими коштами. В iншому випадку знижки враховуються як 
зменшення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.

Доходи вiд отримання плати за доступ до мережi Компанiї iнших 
телекомунiкацiйних компанiй нараховуються на основi чинних тарифiв Компанiї 
згiдно вiдповiдних двостороннiх договорiв. 

«МТС Україна» продає своїм абонентам пакети передплаченого зв'язку окре-
мо вiд телефонних апаратiв. Такi пакети дозволяють абонентам здiйснювати 
дзвiнки з мобiльного телефону чи користуватися iншими додатковими послугами, 
якi пропонуються Компанiєю, на суму визначеного авансу.

В момент придбання абонентом пакету передплаченого зв'язку Компанiя на-
дає новому абоненту право доступу до мережi. Дохiд вiд надання абоненту пе-
редплаченого зв'язку такого права визнається в тому перiодi, в якому стартовий 
пакет був реалiзований абоненту. Компанiя не утримує платню за пiдключення 
нових контрактних абонентiв.

Компанiя реалiзує абонентам телефоннi картки (ваучери), за допомогою яких 
абонент може поповнювати аванс на своєму картковому рахунку. В момент при-
дбання абонентом такої телефонної картки «МТС Україна» вiдображає отриман-
ня грошових коштiв як доходи майбутнiх перiодiв. Компанiя вiдображає дохiд в 
тому перiодi, в якому абонент використовує час, оплачений при придбаннi вауче-
ра. Невикористаний час по реалiзованих ваучерах не визнається доходом до 
того часу, доки абоненту не будуть наданi вiдповiднi послуги або не закiнчиться 
термiн дiї телефонної карти. 

«МТС Україна» реалiзує власнi телефоннi апарати, аксесуари до них та CDMA 
модеми як клiєнтам, якi заключають контракти про надання послуг, так i iншим 
особам. Компанiя вiдображає дохiд вiд реалiзацiї телефонних апаратiв, 
аксесуарiв до них та CDMA модемiв в момент передачi їх клiєнту. «МТС Україна» 
вiдображає повернення телефонних апаратiв та аксесуарiв шляхом прямого 
зменшення виручки вiд реалiзацiї на момент здiйснення такого повернення. 

Для стимулювання збуту Компанiя проводить акцiї з реалiзацiї CDMA модемiв 
за зниженими цiнами. Доходи вiд реалiзацiї власного обладнання визнаються за 
вирахуванням таких знижок.

Доходи вiд надання каналiв зв'язку в операцiйну оренду та виручка вiд надан-
ня послуг фiксованого зв'язку, IP TV та iнтернет складають незначну частину вiд 
сукупного доходу Компанiї та визнаються за методом нарахування на момент 
фактичного надання послуг.

Визнання витрат — Витрати, якi несе «МТС Україна» у зв'язку з наданням 
послуг мобiльного та фiксованого зв'язку, включають витрати на послуги iнших 
операторiв, оренду лiнiй зв'язку та майданчикiв для розмiщення 
телекомунiкацiйного обладнання, плату за послуги роумiнгу, собiвартiсть теле-
фонних апаратiв, аксесуарiв та CDMA модемiв, амортизацiю та витрати на 
технiчне обслуговування мережi.

За дзвiнки абонентiв, зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, 
що покриваються лiцензiями Компанiї, «МТС Україна» сплачує вартiсть послуг 
роумiнгу операторам мобiльного зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за роумiнг, яка 
перераховується iншим операторам, розраховується за тарифами цих операторiв 
та вiдображається в операцiйних витратах Компанiї. Витрати на роумiнг зменшу-
ються на наданi операторами знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний 
двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знахо-
дяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вка-
заних в попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах.

Нарахованi, але не отриманi знижки вiдображаються як дебiторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки будуть отриманi 
грошовими коштами. В iншому випадку вони зменшують суму кредиторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги.

Вартiсть телефонних апаратiв, аксесуарiв та CDMA модемiв, проданих або-
нентам в роздрiбних пунктах продажу чи в складi пакета послуг при пiдписаннi 
контракту на обслуговування, вiдноситься на витрати в момент передачi облад-
нання клiєнту. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням до-
ходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо 
пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того 
звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Операцiйна оренда — Оренда вважається операцiйною, якщо договором 
оренди не передбачена передача Компанiї всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з 
правом користування та володiння активами. Витрати за операцiйною орендою 
списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.

Функцiональна валюта — Функцiональною валютою Компанiї є українська 
гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, 
вважаються операцiями в iноземних валютах.

Операцiї з iноземною валютою — Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй 
валютi перерахованi в гривню за курсом обмiну валют Нацiонального банку Укра-
їни, який дiяв на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в iноземнiй валютi пе-
рераховуються за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який дiяв на 
дату проведення операцiї. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi 
виникають при перерахуваннi, включаються до звiту про фiнансовi результати. 

Курси обмiну валют, використанi пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, 
представленi таким чином:

Валюта Станом 
на 

31 грудня
2014 року

Середнiй 
курс 

обмiну 
валют за 
2014 рiк

Станом 
на 

31 грудня
2013 року

Середнiй 
курс 

обмiну 
валют за 
2013 рiк

Гривня/долар США 15.7686 11.9064 7.9930 7.9930
Гривня/євро 19.2329 15.7368 11,0415 10.5917
Гривня/росiйський рубль 0.3030 0.3111 0.2450 0.2512
Гривня/швейцарський франк 15.9901 12.9679 9.0253 9.6228
Гривня/англiйський фунт стерлiнгiв 24.5255 19.5676 13.1973 12.5069

Податок на прибуток — Витрати з податку на прибуток базуються на сумi при-
бутку за рiк, приймаючи до уваги вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених 
податкiв вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансо-
вою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, 
визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов'язань з 
вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки подат-
ку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в тих ро-
ках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. 
Оцiнка активiв та зобов'язань з вiдстроченого оподаткування вiдображає можливi 
податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Компанiя очiкує, на дату складан-
ня бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких активiв 
та зобов'язань.

Керівник   Золочевський Iван Олександрович
Головний бухгалтер  Соловйова Олена Миколаївна

КОДИ
Дата 01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»

за єДРПОУ 14333937

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10 079 028 9 515 539
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 241 187
Надходження від отримання субсидій, 
дотацій

3011 0 0

Надходження авансів від покупців і 
замовників

3015 60 317 57 907

Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025 19 549 2 052

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 1 662 2 843

Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 

3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 66 071 81 158
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 934 592 ) ( 1 363 945 )
Праці 3105 ( 413 562 ) ( 404 181 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 171 158 ) ( 166 118 )
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Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2 196 079 ) ( 2 724 691 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток

3116 ( 236 696 ) ( 881 311 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на додану вартість

3117 ( 1 015 288 ) ( 871 366 )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 ( 944 095 ) ( 972 014 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 431 078 ) ( 407 234 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 1 443 313 ) ( 22 911 )
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 3 637 086 4 570 606

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій 3200 0 0
 необоротних активів 3205 14 174 6 986
Надходження від отриманих:
 відсотків 3215 307 412 138 746
 дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 2 609 978 2 822 585
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 361 100 )
 необоротних активів 3260 ( 1 439 642 ) ( 2 306 401 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 1 578 052 ) ( 3 202 631 )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -86 130 -2 901 815

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 780 780 ) ( 2 227 900 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

3395 -780 780 -2 227 900

Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 770 176 -559 109
Залишок коштів на початок року 3405 152 084 690 385
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

3410 1 329 017 20 808

Залишок коштів на кінець року 3415 4 251 277 152 084

Примітки: У звiтi про рух грошових кошiв рядки iншi надходження та iншi ви-
трачання секцiї «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi» складалися з: 

2014рiк
Iншi надходження: 
Надходження забезпечувального платежу 30,745 тис. грн.
Надходження вiд продажу iноземної валюти 3,602 тис. грн.
Iншi надходження 31,724 тис.грн.
Всього iнших надходжень 66,071 тис. грн.
Перерахування грошових коштiв у банк,
повернення яких на кiнець року визнано сумнiвним 1,421,695 тис. грн.
Iншi витрачання 21,618 тис. грн
Всього iнших витрачань 1,443,313 тис. грн.
2013рiк 
Iншi надходження та витрачання:
Надходження забезпечувального платежу - 29,147 тис. грн.
Надходження вiд продажу iноземної валюти - 8,067 тис. грн.
Iншi надходження - 43,944 тис. грн.
Всього iнших надходжень - 81,158 тис. грн.
Iншi витрачання - 22,911 тис. грн.
Всього iнших витрачань - 22,911 тис.грн.
Керівник   Золочевський Iван Олександрович
Головний бухгалтер  Соловйова Олена Миколаївна

КОДИ
Дата 01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА» за єДРПОУ 14333937

Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005
Стаття Код 

рядка
Зареє-

стрований 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток (непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилучений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7 817 0 1 384 1 954 7 465 221 0 0 7 476 376
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7 817 0 1 384 1 954 7 465 221 0 0 7 476 376
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2 578 371 0 0 2 578 371
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 264 0 0 0 0 264
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 264 0 0 0 0 264
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 -3 078 000 0 0 -3 078 000

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
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Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -149 0 0 0 0 -149
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 115 0 -499 629 0 0 -499 514
Залишок на кінець року 4300 7 817 0 1 499 1 954 6 965 592 0 0 6 976 862

Примітки: Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований (пайовий) капiтал 
Компанiї складав 7,817 тис. грн. та складався з 781,662,116 акцiй номiналом 0.01 
гривня кожна. Всi акцiї вважаються рiвноцiнними з метою розподiлу прибутку i 
розподiлу майна при лiквiдацiї товариства.

Згiдно зi статутом Компанiї капiтал був розподiлений таким чином:
Акцiонер ВАТ «Мобiльнi ТелеСистеми» (Росiя) володiє 773 845 495 акцiями, 

що становить 99% вiд розмiру статутного капiталу.
Акцiонер ПII ПТТ «Телеком Київ» (Україна), компанiя, яка повнiстю належить 

ВАТ «Мобiльнi ТелеСистеми» володiє 7 816 621 акцiями, що становить 1% вiд 
розмiру статутного капiталу.

Разом — 781 662 116 акцiй, що становить 100% вiд розмiру статутного капiталу.
Протягом звiтного перiоду склад акцiонерiв не змiнювався.
Зареєстрований статутний капiтал Компанiї повнiстю сплачений акцiонерами 

станом на 31 грудня 2014 року.
Керівник   Золочевський Iван Олександрович
Головний бухгалтер  Соловйова Олена Миколаївна

ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00158652. 
3. Місцезнаходження: 01023 Київ Еспланадна 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 5868742, 044 5868742. 
5. Електронна поштова адреса: vnipidzv@ukr.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації: www.vtg.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
1. Рішення про припинення повноважень прийнято 22.04.2015 р. Загаль-

ними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів ак-
ціонерів від 22.04.2015р. Посадова особа Фельдман Альберт Олександрович, 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) 
рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

2. Рішення про припинення повноважень прийнято 22.04.2015 р. За-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів від 22.04.2015 р. Посадова особа Кузін Олександр Анатолі-
йович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 (один) рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

3. Рішення про припинення повноважень прийнято 22.04.2015 р. За-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів від 22.04.2015 р. Посадова особа Вонсович Ігор Валентино-
вич, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) 
рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4. Рішення про припинення повноважень прийнято 22.04.2015 р. За-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів від 22.04.2015 р. Посадова особа Маміна Юлія Рустемівна, 
яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) 
рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

5. Рішення про припинення повноважень прийнято 22.04.2015 р. За-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів від 22.04.2015 р. Посадова особа Андрейко Михайло Мико-
лайович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 (один) рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

6. Рішення про припинення повноважень прийнято 22.04.2015 р. За-
гальними зборами акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів від 22.04.2015р. Посадова особа Смірнова Юлія Миронівна, 
яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) 
рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

7. Рішення про обрання прийнято 22.04.2015 р. Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» та рішенням Наглядової ради то-
вариства від 22.04.2015р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів та наглядової ради товариства від 22.04.2015 р. Фельдман 
Альберт Олександрович обрано на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 
(три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Голова наглядової ради ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ». Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

8. Рішення про обрання прийнято 22.04.2015 р. Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Обрання посадової особи викона-
но на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2015 р. Адвена 
Ігор Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
3  (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Заступник Голови правління з економіки та фінансів ПАТ «УКРГАЗПРО-
ЕКТ». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

9. Рішення про обрання прийнято 22.04.2015 р. Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Обрання посадової особи викона-
но на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2015 р. Бичков 
Олександр Борисович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
3  (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ПрАТ «НПО Завод Днепропрес» -Виконавчий директор, ПАТ «ІВП «ВНІПІ-
ТРАНСГАЗ» — радник Голови наглядової ради. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

10. Рішення про обрання прийнято 22.04.2015 р. Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Обрання посадової особи викона-
но на підставі рішення загальних зборів акціонерів та рішення наглядової 
ради товариства від 22.04.2015 р. Козленко Андрій Ігорович обрано на по-
саду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Спеціаліст тендерного департаменту ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ», Член 
ревізійної комісії ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ». Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

11. Рішення про обрання прийнято 22.04.2015р. Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Обрання посадової особи виконано на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2015 р. Трофименко 
Володимир Васильович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володіє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: директор департаменту безпеки ПАТ «УКР-
ГАЗПРОЕКТ». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

12. Рішення про обрання прийнято 22.04.2015 р. загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». Обрання посадової особи виконано на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2015 р. Кочмарук Ми-
хайло Вікторович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Юрисконсульт Юридичної фірми «Брати Попко та Парт-
нери». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

Голова правління Мильніков Сергій Олексійович, 22.04.2015 р.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОПIЛЬНяНСЬКЕ хЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПIДПРИєМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента 1.Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство «Попiльнянське хлiбоприймальне 
пiдприємство», код за ЄДРПОУ 00954001, місцезнаходження 13501, Жи-
томирська область, смт. Попiльня, вул. Фрунзе, буд. 117, міжміський код та 
телефон емітента 04137 2-51-82. 2.Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
22.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію www.pophpp.ho.ua. 4. Найменування аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за  
ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні збори. В 2014 р. чергові та 
позачергові загальнi збори не скликались i не проводились в зв’язку з від-
сутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 6.Інформація про 
дивіденди. За результатами 2013 р. та 2014 р. рішення щодо виплати ди-
відендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  2019  2022
Основні засоби (за залишковою вартістю)  922  1020
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  194  194
Сумарна дебіторська заборгованість  896  792
Грошові кошти та їх еквіваленти  7  16
Власний капітал  1855  1859
Статутний капітал  827  827
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 1  5

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  164  163
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

0.0000604  0.0003626

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

0.0000604  0.0003626

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  16546600  16546600
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Директор ____________ Пейчев Iван Iванович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОВРУЧСIЛЬБУД»

Річна інформація 
емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство «Овручсiльбуд», код за ЄДРПОУ 
01351032, місцезнаходження 11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. 
Правди, буд. 64, міжміський код та телефон емітента 04148 43773. 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 24.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ovrsbd.ho.ua.  
4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5. Інформація про загальні збори. В 
звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори не скликались i не про-
водились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скли-
кання. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

 (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  1120  1248
Основні засоби 
(за залишковою вартістю) 

 911  911

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  42  285
Сумарна дебіторська заборгованість  166  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  1  26
Власний капітал  814  807
Статутний капітал  320  320
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -1463  -1470
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  306  441
Чистий прибуток на одну просту акцію 0.005468  0.0140611
Скоригований чистий прибуток на одну просту 
акцію (грн.) 

0.005468  0.0140611

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  1280125  1280125
Цінні папери власних 
випусків,викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від 
статутного капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

Директор ____________ Волощук Сергiй Володимирович

Річна інформація 
емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента При-
ватне акцiонерне товариство «Житомирбуд», код за ЄДРПОУ 01351167, 
місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Київська, буд 79, міжміський 
код та телефон емітента (0412) 36-05-18. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
23.04.2015. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію www.ztbud.ho.ua. 4.Найменування аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 
33253896. 5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори 
акцiонерiв були проведені 10.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання секре-
таря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку проведення за-
гальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директо-
ра, звiту наглядової ради, звiту ревiзора. 4.Затвердження рiчного звiту за 
2013 рiк. 5. Розподiл прибутку, отриманого за результатами роботи в 
2013 р. 6.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рiшення. Надання повноважень Директору та Наглядовiй радi на прийнят-
тя рiшень про вчинення вищевказаних правочинiв вiд iменi ПрАТ «Жито-
мирбуд». 7.Припинення повноважень Ревiзора. 8. Обрання Ревiзора.  
9. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 

Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання вищевказаного договору. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах, були прийняті рішення. 6.Ін-
формація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попере-

дній
Усього активів  519.6  681.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  194.1  274.8
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  66.6  78.6
Сумарна дебіторська заборгованість  226.1  265.9
Грошові кошти та їх еквіваленти  22.7  54.8
Власний капітал  148.9  204.1
Статутний капітал  193.9  193.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -677.0  -639.7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  45.0
Поточні зобов'язання і забеспечення  370.7  432.0
Чистий прибуток (збиток)  -99.0  -474.7

Директор ______________ Дубровський О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «жИТОМИРБУД»
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«РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
"Прикарпаттяобленерго" , 00131564, 
вул. Індустріальна, буд.34, м. Івано-
Франківськ, Iвано-Франкiвська область, 
76014, Україна  (0342) 52 05 27

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015

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

www.oe.if.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Аудит-сервіс-ІНК", 13659226

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.03.2014 
року. Кворум зборів: 94,5682927% до загальної кількості 
голосів. 
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, 
припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів.
2.Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначен-
ня основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році. 
3.Затвердження звіту  Наглядової ради про роботу у 2013 
році.
4.Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо 
річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 
5.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 
2013 рік. 
6.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків  
за  2013 рік та  затвердження плану розподілу прибутку на 
2014 рік .
7.Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого 
Товариством у 2012 році. 
8.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції. 
9.Про внесення змін до Положення про Загальні збори, 
Положення про Наглядову раду, Положення про Правління 
шляхом викладення їх у новій редакції.
10.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови 
та членів Правління Товариства.
11.Обрання Голови та членів Правління Товариства.
12.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови 
та членів Наглядової ради Товариства.
13.Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з Головою та членами Наглядової  ради.
15.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови 
та членів Ревізійної комісії Товариства.
16.Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з Головою та членами Ревізійної комісії. 
З першого питання порядку денного постановили:
1.Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 
19.03.2014р. у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;
Секретар лічильної комісії –  Романюк Марія Дмитрівна;
Члени лічильної комісії: 
Дротенко Надія Дмитрівна;
Рогозянський Євген Валерійович; 
Жеревчук Світлана Михайлівна;
Тихонюк Тетяна Богданівна.
2.Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати 
припиненими після оголошення про закриття загальних 
зборів акціонерів 19.03.2014р.

З другого питання порядку денного постановили:
1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2013 році та 
основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік 
затвердити.
2.Роботу Правління у 2013 році визнати задовільною.
З третього питання порядку денного постановили:
1.Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  про 
роботу у 2013 році затвердити.
2.Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовіль-
ною.
З четвертого питання порядку денного постановили:
1.Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та 
балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2013 рік затверди-
ти.
2.Роботу Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною.
З п’ятого питання порядку денного постановили:
1.Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 
2013 рік затвердити.
З шостого питання порядку денного постановили:
1.Затвердити прибуток у розмірі 79 562 тис. грн. (Сімдесят 
дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят дві тисячі гривень), 
отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2013 році.
2.Прибуток, отриманий Товариством у 2013 році у повному 
обсязі залишити нерозподіленим. 
3.Затвердження плану розподілу прибутку за 2014 рік 
здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикар-
паттяобленерго» за 2014 рік.
З сьомого питання порядку денного постановили:
1.Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році в розмірі  
58 971 тис. грн. (П’ятдесят вісім мільйонів дев’ятсот сімдесят 
одна тисяча гривень), залишити нерозподіленим.
З восьмого питання порядку денного постановили:
1.Внести зміни до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та 
затвердити його в новій редакції.
2.Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів 
підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го».
3.Доручити Голові Правління Товариства забезпечити 
державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Прикар-
паттяобленерго».
З дев’ятого питання порядку денного постановили:
1.Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, 
Положення про Наглядову раду та Положення про Правлін-
ня ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх в 
новій редакції. 
2.Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 
підписати нову редакцію Положення про Загальні збори 
акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення 
про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
З десятого питання порядку денного постановили:
1.Припинити повноваження діючих (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів 
Правління Товариства.
2.Вважати повноваження діючих (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів 
Правління Товариства такими, що втрачають чинність з 
моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства 19.03.2014р.
З одинадцятого питання порядку денного постановили:
1. Обрати членами Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»;  
Костюка Василя Васильовича - заступником Голови 
Правління;  
Єфімова Сергія Олексійовича - фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - заступником фінансового 
директора.
2.Повноваження новообраних Голови та членів Правління 
Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту 
обрання загальними зборами акціонерів Товариства 
19.03.2014р. зі строком повноважень у відповідності до 
Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
З дванадцятого питання порядку денного постановили:
1.Припинити повноваження діючих (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИКАРПАТТяОБЛЕНЕРГО”
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2.Вважати повноваження діючих (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів  
Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність 
з моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства 19.03.2014р.
З тринадцятого питання порядку денного постановили:
1.Обрати з 19.03.2014р. Головою та членами Наглядової 
ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Cагуру Олександра Вікторовича – Головою Наглядової ради;
Троїцьку Тамару Миколаївну - членом Наглядової ради;        
Осіпову Ольгу Юріївну - членом Наглядової ради;
Овчиннікову Марину Вікторівну  - членом Наглядової ради.                          
З чотирнадцятого питання порядку денного постановили:
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться між ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та 
обраними Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго».
2.Уповноважити Голову Правління ПАТ «Прикарпаттяобле-
нерго» у встановленому законодавством України та 
Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-
правові договори між ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та 
обраними Головою та членами Наглядової ради ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго».
3.Встановити виконання обов'язків обраними Головою та 
членами Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 
цивільно-правовими договорами на оплатній основі за 
рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням 
про Наглядову раду ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
З п’ятнадцятого питання порядку денного постановили:
1.Припинити повноваження діючих (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.
2.Вважати повноваження діючих (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність 
з моменту прийняття даного рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства 19.03.2014р.
З шістнадцятого питання порядку денного постановили:
1.Обрати з 19.03.2014р. Головою та членами Ревізійної 
комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії;
Луцася Андрія Євгеновича – членом Ревізійної комісії;
Пазюк Наталію Василівну – членом Ревізійної комісії.
З сімнадцятого питання порядку денного постановили:
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться між ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та 
обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго».

2.Уповноважити Голову Правління ПАТ «Прикарпаттяобл-
енерго» у встановленому законодавством України та 
Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-
правові договори між ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та 
обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго».
3.Встановити виконання обов’язків обраними Головою та 
членами Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 
цивільно-правовими договорами на оплатній основі за 
рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням 
про Ревізійну комісію ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

6. Інформація про дивіденди.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 01.04.2015 випла-

та дивідендів за результатами звітного періоду (2014 рік) не здійснюється.
Відповідно до рішення загальних зборів від 19.03.2014 виплата дивіден-

дів за результатами періоду, що передував звітному (за 2013 рік), не здій-
снюється.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1571975 1374053
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

1230891 1181997

Довгострокові фінансові інвестиції 88924 924
Запаси 18197 18060
Сумарна дебіторська заборгованість 105476 64607
Грошові кошти та їх еквіваленти 2562 2548
Власний капітал 1280262 1236259
Статутний капітал 25909 25909
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

368294 321955

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 8083
Поточні зобов'язання і забезпечення 291713 129711
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,34 0,76

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

0,34 0,76

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 103635500 103635500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість  

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу  

0 0

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

0 0

Голова Правління  В.В. Костюк

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Будiвельно-монтажне управлiння 
"Львiвгазифiкацiя", 03331298Львів-
ська , Шевченкiвський, 79039, м.Львiв, 
Єрошенка, 22 032 233 35 50,

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

27.04.2015

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

vatbmulg.ucoz.ua

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

Аудиторська перевірка Товари-
ством не проводилась у зв’язку з 
відсутністю коштів

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товари-
ство)

Загальні збори акціонерів у 
звітному році Товариство не 
скликало

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 251,0 260,1
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

212,9 223,9

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0,8 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 35,7 34,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6 0,7
Власний капітал -46,7 21,2
Статутний капітал 362,8 362,8
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

-849,0 -781,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 297,7 238,9
Чистий прибуток (збиток) -67,9 -16,5

Директор  Ільчишин Т.я.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“БУДIВЕЛЬНО-МОНТАжНЕ УПРАВЛIННя “ЛЬВIВГАЗИфIКАЦIя”

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 28 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

196

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за єДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Завод «Лтава», 14308479, Україна Полтавська обл. Октябрський р-н 
36002 м.Полтава вул. Р.Люксембург, 72, (05322) 7-93-12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: ltava.com.ua

4. Найменування, код за єДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Український корпоративний  
аудит», 33620564

5. Інформація про загальні збори 
16.04.2014 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:1. Звiт правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi товариства у 2013 роцi. Затвердження рiчного 
звiту товариства i розподiлу прибутку за 2013р., та напрямки використання 
прибутку в 2014р. 2. Звiт Наглядової ради. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.4. Про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради.5. Про обрання Наглядо-
вої ради товариства. 6. Вибори голови Наглядової ради товариства.7. Ви-
значення умов цивiльно-правових угод(контрактiв) з посадовими особами 
товариства.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. По пи-
танням №1-3,4,6,7 порядку денного прийняті позитивні рішення, по питан-
ню №5 порядку денного, голосування по якому кумулятивне, обрано осіб із 
запропонованих кандидатур та повністю сформовано склад. Позачергові 

загальні збори не скликались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди у звiтному роцi не нарахову-

вались та не сплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 514485 358099
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27317 28311
Довгострокові фінансові інвестиції 73581 2586
Запаси 121380 103319
Сумарна дебіторська заборгованість 54450 31821
Грошові кошти та їх еквіваленти 32793 216
Власний капітал 464839 342314
Статутний капітал 683 683
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 122541 78807
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2915 2239
Поточні зобов'язання і забезпечення 46731 13546
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 8,965 5,758
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

8,965 5,758

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13667060 13667060
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА»

Річна інформаціяемітента цінних паперів
I. Основнівідомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Будiвельно-монтажна фiрма «Азовстальбуд», 01237193, 87505 Донецька 
область д/в м. Марiуполь вул. Якова Гугеля буд. 3, (0629) 22-13-30.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://azovstalstroy.ukrgold.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Донаудитконсалт» у 
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 30998764.

5. Інформація про загальні збори
Порядок денний було затверджено Протоколом №133 вiд «11» березня 

2014 року, рiшенням засiдання Наглядової ради пiдприємства, додаткових 
пропозицiй не надходило. Порядок денний: 1. Звiт генерального директора 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Будiвельно-
монтажнафiрма «Азовстальбуд» за 2013 рiк, затвердження рiчного балан-
су за станом на 31.12.2013 року i рiчного звiту. 2. Затвердження звiту 
ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2014 рiк. 4. Затвердження розподiлу прибутку та покриття 
збиткiв за пiдсумками роботи за 2013 рiк. 5. Надання дозволу на значний 
правочин.

Рiшення поданi на голосування за порядком денним: По першому пи-
танню порядку денного: Слухали: Генерального директора товариства, вiн 
доповiв про результати фiнансово-господарськоїдiяльностi за 2013 рiк i 
запропонувавзатвердитирiчний баланс за станом на 31.12.2013р. i рiчний 
звiт. Ухвалили: Затвердитизвiт генерального директора про 
результатифiнансово-господарськоїдiяльностiтовариства за 2013 рiк; за-
тверди тирiчнийзвiт за 2013 рiк з валютою балансу за станом на 31.12.2013 
року в сумi 125976 тис. грн. По другому питанню порядку денного: Слухали: 
Голову ревiзiйної комiсiї, вона вiдзвiтувала за роботу ревiзiйної комiсiї в 
2013 роцii запропонувала затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, а 
також аудиторський висновок незалежного аудитора «Донаудитконсалт» 
за 2013 рiк. Ухвалили: Затвердити звiт ревізійної комiсiї за 2013 рiк, ауди-
торський висновок незалежного аудитора «Донаудитконсалт» за 2013 рiк. 
По третьому питанню порядку денного: Слухали: Головного бухгалтера, 
вона доповiла про виконаннякошторисудоходiв i витрат Товариства за 
2013 рiк i запропонувала затвердити кошторис доходiв i витрат на 2014 рiк. 
Ухвалили: Затвердити основнi напрямки розвитку Товариства в 2014 роцi, 
кошторис доходiв та витрат Товариства на 2014 рiк. По четвертому питан-

ню порядку денного: Слухали: Головного бухгалтера, вона доповiла про 
наявнiстьзбиткiв за наслiдкамироботитовариства за 2013рiк у розмiрi 
12792тис.грн., непокритий збиток на кiнець року склав 11614тис.грн. За-
пропонувала нарахування дивiдендiв акцiонерам Товариства за 2013 рiк 
не проводити. Ухвалили: За пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк за-
твердити збитки у розмiрi 12792 тис. грн., непокритий збиток на кiнець року 
- 11614тис. грн. НарахуваннядивiдендiвакцiонерамТовариства за 2013рiк 
не проводити. По п'ятомупитанню порядку денного: Слухали: Начальника 
планово-економiчного вiддiлу про надання дозволу на значний правочин. 
Ухвалили: Попередньо ухвалили значнi правочини, якщо вони будуть вчи-
няться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi у строк до 
30.04.2015 року, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг, кредиту) не 
перевищуєвартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi.

Усi питання порядку денного загальних зборiв розглянутi, рiшення по 
них прийнятi та обов'язковi до виконання.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усьогоактивів  126595  125976
Основнізасоби (за залишковоювартістю)  24610  27502
Довгостроковіфінансовіінвестиції  1  1
Запаси  91980  93132
Сумарнадебіторськазаборгованість  9658  4953
Грошовікошти та їх еквіваленти  10  10
Власнийкапітал  12561  10715
Статутнийкапітал  1868  1868
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток)  -7265  -11614
Довгостроковізобов'язанняі забезпечення  83624  84059
Поточнізобов'язання і забеспечення  30410  31202
Чистийприбуток (збиток) на одну просту 
акцію

16.60777390 -150.6713781

Скоригованийчистийприбуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

16.60777390 -150.6713781

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  84900  84900
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

Генеральний директор _______ Панасенко Олександр Андрiйович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДIВЕЛЬНО-МОНТАжНА фIРМА «АЗОВСТАЛЬБУД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):       (044) 5864394
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 5 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Повне найменування: Відкрите 
акціонерне товариство «Племін-
ний завод ім. Богдана Хмельниць-
кого», код ЄДРПОУ 00857456, 
місцезнаходження: 08413, 
Київська обл., Переяслав-
Хмельницький район, село 
Гланишів, міжміський код та 
телефон емітента: 80226729241

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

 21.04.2015 р.

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

http://plemzavodbh.com.ua// 

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

Оскiльки Товариство вживає усi 
можливi заходи для вiдновлення 
фiнансової звiтностi за останнi 
роки, ведення якої не велось, а 
також для проведення вiдповiдного 
аудиту, у публікації звiту за 2014 рiк 
не надається інформація про 
аудиторську фірму, якою проведено 
аудит фінансової звітності за 2014 
рік. Товариство бере на себе 
зобов’язання пiсля вiдновлення 
фiнансової звiтностi та проведення 
аудиту розмiстити повний звiт 
емiтента на сторiнцi загальнодос-
тупної бази даних НКЦПФР, власнiй 
веб-сторiнцi, опублікувати його в 
офіційному друкованому виданні 
НКЦПФР та подати його до 
НКЦПФР.

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). 
Зазначається інформація про 
проведення або непроведення 
загальних чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непроведення 
вказуються причини, також зазнача-
ється перелік питань, що розглядали-
ся на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини

Протягом звітного періоду 
загальні збори акціонерів не 
відбулись. Оскільки не було 
проведено дематеріалізацію акцій 
Товариства, неможливо було 
організувати проведення 
Загальних зборів акціонерів 
відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Оскiльки Товариство вживає усi можливi заходи для вiдновлення 

фiнансової звiтностi за останнi роки, ведення якої не велось, а також для 
проведення вiдповiдного аудиту, у публікації звіту за 2014 рiк не надаються 
показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. То-
вариство бере на себе зобов’язання пiсля вiдновлення фiнансової звiтностi 
та проведення аудиту розмiстити повний звiт емiтента на сторiнцi загаль-
нодоступної бази даних НКЦПФР, власнiй веб-сторiнцi, опублікувати його в 
офіційному друкованому виданні НКЦПФР та подати його до НКЦПФР.

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

Найменування посади:
Голова правлiння Рубан І. П.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.04.2015 р.

(дата)

(додаток 44 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА хМЕЛЬНИЦЬКОГО»

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

емітента 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ 

ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ         37841948
3. Місцезнаходження 
83015 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-46 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
37841948@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841948.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером
на Чергових загальних зборах Товариства 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-

токолу №1 від 24.04.2015р..
Посадова особа Джерхоян Дарія Юріївна (паспорт: серія ВВ номер 861844 

виданий 14.07.1999 р. Волноваський РВ УМВС України в Донецькій області), 
яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.05.2012 року до 

24.04.2015 року (до моменту переобрання на Зборах).
Рішення про обрання прийнято на Чергових загальних зборах акціоне-

рів 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 

24.04.2015 року.
Зикова Лілія Віталіївна (паспорт: серія СЮ номер 150135 виданий 

02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області) об-
рано на посаду Голови Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 25.04.2015 р. по 30.04.2018 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 

10.01.2008-31.01.2011 Начальник Бек-офісу ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»; 
01.02.2011-19.03.2014 Начальник відділу корпоративних відносин ПРАТ 
«АЛЬТАНА КАПІТАЛ»; 20.03.2014 - по теперішній час Директор департа-
менту з розвитку бізнесу ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ».

Посадова особа не володіє акціями емітента.
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2.
Директор Бакакін О.А.

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

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДжМЕНТ ГРУП»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):         (044) 5864394
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Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Славутський солодовий завод", 
00377733, Хмельницька обл.., 
Славутський р-н, 30068,  
с. Крупець, вул. Богдана Хмель-
ницького, б 43, (03842) 7-06-91,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

www.malthouse.km.ua

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

ПрАТ "КПМГ Аудит", 31032100 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)

12.06.2014, чергові.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що 
передував 
звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивіден-
дів, грн.

0 0 0 0

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди в 2014 роцi не нараховувалися.

Порядок денний:
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, 

обрання членiв лiчильної комiсiї
2.Затвердження звiту Дирекцiї Товариства про результати роботи та 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2014р. 

3.Затвердження звiту Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк.
4.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

2013 рiк.
5.Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, 

Дирекцiї та Ревiзiйної комiсiї
7.Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-

правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами наглядової ради.

8.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9.Внесення змiн до Статуту Товариства
10.Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв на 2014 

– 2015 р.р. 
11.Визначення порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства за 

2013 рiк.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Лiчильна комiсiя обрана в складi 3-х осiб: Кондратюк С.I. – голова 

комiсiї, Броновицька Т.М., Бражук Л.В. – члени комiсiї. Головою зборiв 
обрано Бiлого Р.М., секретарем зборiв Мартинову С.Л.

2. Затверджено звiт Дирекцiї за 2013 р. та основнi напрямки на  
2014 рiк.

3.Затверджено звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк.
4.Затверджено Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за  

2013 рiк.
5.Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
6. Обрано Ж.М. Суффле, Н. Кiнга та Л. Кадiлло-Демарль членами 

Наглядової ради Товариства на наступних умовах. Член НР здiйснює 
свої обов’язки за цивiльно-правовою угодою на безоплатнiй основi. 
Будь-яка постiйна або додаткова оплата для нього не передбачена.

Вiн має право отримувати компенсацiйнi виплати (переїзди, прожи-
вання в готелях, телефоннi переговори та iншi подiбнi витрати) за вико-
нання функцiй Члена Наглядової ради на територiї України. Уповнова-
жити Генерального директора Дубiну М.I. пiдписати цивiльно-правову 
угоду з членом НР вiд iменi Товариства.

7. Обрано А. Вер»є, О. Левченка та М. Прилуцьку членами ревiзiйної 
комiсiї.

8. Внесено до статуту Товариства вид дiяльностi - «Постачання пари, 
гарячої води та кондицiйованого повiтря».

9. Щодо укладення значних правочинiв.
Попередньо схвалити укладення договору (договорiв) з реалiзацiї 

солоду в межах загальної суми 990 млн. грн.., або еквiвалент 55 млн. 
Євро, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних 
зборiв акцiонерiв.

Попередньо схвалити укладення договору (договорiв) з закупiвлi яч-
меню в межах загальної суми 720 млн. грн., або еквiвалент 40 млн. 
Євро, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних 
зборiв акцiонерiв.

Для забезпечення фiнансування виробничої дiяльностi Товариства 
попередньо схвалити укладення та пролонгацiю кредитного договору 
(договорiв) в межах загальної суми 720 млн. грн. , або еквiвалент  
40 млн. Євро, протягом одного року, починаючи з дня проведення цих 
загальних зборiв акцiонерiв.

10. Про визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за  
2013 рiк. 

Не сплачувати дивiденди за 2013 рiк, направивши чистий прибуток 
на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв та зменшення кредитної долi в 
структурi балансу пiдприємства.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 553131 496383
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

151892 114968

Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 239784 183363
Сумарна дебіторська заборгованість 4803 7517
Грошові кошти та їх еквіваленти 2152 4
Власний капітал 212824 207763
Статутний капітал 6176 6176
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

205104 200043

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1726 1303
Поточні зобов'язання і забезпечення 338581 287317
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.20 2.56

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

0.20 2.56

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

24705920 24705920

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Дирекція Товариства

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД”
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "IЛЛIЧIВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК",  
код за ЄДРПОУ 01374582 65007,  
м. Одеса,  
вул. Новощепний ряд, 5, т.  
(0482) 304-746,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2015 р.

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

gbk.emitent.od.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«ЕКОНОМIЧНI ПРIОРИТЕТИ», код за 
ЄДРПОУ 34995264

5. 
Інформа-
ція про 
загальні 
збори 
(розділ 
заповню-
ється у 
випадку, 
якщо 
емітент 
- акціонер-
не 
товари-
ство)

11 квіт. 2014 р. відбулись чергові загальні збори. Порядок 
денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 р.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
4. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 р.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 р.
7. Внесення змiн до складу органiв управлiння та контролю 
Товариства. 
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного не було. 
Результати розгляду питань (вирiшили): 
1). Обрати склад лiчильної комiсiї
2). Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3). Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4). Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5). Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
6). Нарахування та виплату дивiдендiв не здiйснювати.
7). Внести змiни до складу органiв управлiння та контролю 
Товариства.
29 трав. 2014 р. відбулись позачергові загальні збори. 

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Внесення змiн до складу органiв управлiння та контролю 
Товариства. 
Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради.
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного не було. 
Результати розгляду питань (вирiшили): 
1). Обрати склад лiчильної комiсiї
2). Внести змiни до складу органiв управлiння та контролю 
Товариства.

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 57434 47900
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

16350 19264

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1382 2117
Сумарна дебіторська заборгованість 32689 19943
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 9
Власний капітал 29577 29637
Статутний капітал 29500.000 29500.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18268 -18208
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8 0.000
Поточні зобов'язання і забезпечення 27849 18263
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.00051 0.00103

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

-0.00051 0.00103

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 118000000 118000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0.000 0.000

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “IЛЛIЧIВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК”

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

емітента 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ 
37841754
3. Місцезнаходження 
04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841754.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято на Чергових загальних 

зборах Товариства 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-

токолу №1 від 24.04.2015р..
Посадова особа Джерхоян Дарія Юріївна (паспорт: серія ВВ номер 861844 

виданий 14.07.1999 р. Волноваський РВ УМВС України в Донецькій області), 
яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.05.2012 року до 

24.04.2015 року (до моменту переобрання на Зборах).
Рішення про обрання прийнято на Чергових загальних зборах акціоне-

рів 24.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 

24.04.2015 року.
Зикова Лілія Віталіївна (паспорт: серія СЮ номер 150135 виданий 

02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області) об-
рано на посаду Голови Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 25.04.2015 р. по 30.04.2018 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

10.01.2008-31.01.2011 Начальник Бек-офісу ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»; 
01.02.2011-19.03.2014 Начальник відділу корпоративних відносин ПРАТ 
«АЛЬТАНА КАПІТАЛ»; 20.03.2014 - по теперішній час Директор департа-
менту з розвитку бізнесу ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ».

Посадова особа не володіє акціями емітента.
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2015

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД хОЛДИНГ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):         (044) 5864394
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Річна інформація 
емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ",
Код ЄДРПОУ 00191885
Запорізька обл , Заводський р.н, 
69106, м. Запорiжжя, Пiвнiчне шосе/
вул.Теплична, буд. 22"Б"/1 
(061)222-42-01,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015р.

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

zaporozhogneupor.com

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «АУДИТЦЕНТР- ЗАПО-
РІЖЖЯ» 
Код ЄДРПОУ 23791493 
Директор ТОВ «АФ «Аудитцентр- За-
поріжжя»
Т.С. Разумова

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)

Вид загальних зборів – чергові.
Дата проведення: 24.04.2014р.
Кворум зборів: 94,67% до загальної 
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:
1) Обрання лічильної комісії та 
затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.
2) Звіт виконавчого органу про 
результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2013 рік. 
4) Затвердження річної фінансової 
звітності Товариства за 2013 рік.
5) Визначення порядку покриття 
збитків за результатами діяльності 
Товариства у 2013 році. 
6) Внесення та затвердження змін до 
Статуту Товариства.
7) Попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з 
дня проведення

Загальних зборів акціонерів, із 
зазначенням характеру правочинів 
та їх граничної сукупної вартості. 
8) Про схвалення правочинів, які 
вчинялися Товариством. 
Порядок денний формувався 
виконавчим органом та був узгодже-
ний Наглядовою радою. Додаткових 
пропозицій щодо порядку денного не 
надходило. Всі питання порядку 
денного загальних зборів були 
розглянуті та відповідні рішення за 
ними були прийняті, про що складено 
протокол № 21 від 24.04.2014р.

6. Інформація про дивіденди. За результати звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 452495 395781
Основні засоби (за залишковою вартістю) 185258 148626
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1
Запаси 102581 84399
Сумарна дебіторська заборгованість 129231 99228
Грошові кошти та їх еквіваленти 1511 4219
Власний капітал 151327 223710
Статутний капітал 75925 75925
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 75402 147785
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 123805 101331
Поточні зобов'язання і забезпечення 177363 70740
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5840400 5840400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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

Генеральний директор 
ПАТ «Запоріжвогнетрив»   В.М. Бусько

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIжВОГНЕТРИВ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЧЕРНIГIВСЬКЕ ПIДПРИєМСТВО  

ПО ПЕРЕРОБЦI ТА РЕАЛIЗАЦIЇ РИБНИх 
ТОВАРIВ “ЧЕРНIГIВРИБА”

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Чернiгiвське пiдприємство по 
переробцi та реалiзацiї рибних товарiв 
"Чернiгiвриба", 14238455 Чернігівська , 
Новозаводський, 14021, Чернiгiв, 
Старобiлоуська, 69, 0462651145,

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

28.04.2015

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

www.chernigivryba.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“єВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАхОВИЙ АЛЬяНС”

РІЧНА ІНфОРМАЦІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", 19411125, 
Глибочицька, 33-37, м.Київ, 
Шевченківський, 01034, Україна, 
(044) 254-63-00

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

29.04.15

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

www.eia.com.ua

Голова Правління  М.В. Воронянська 
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КАГАРЛИЦЬКЕ», 00385905, Київська, Кагарлицький, 09200, м. Ка-
гарлик, вул. 9 Сiчня, 29 (04573) 3-28-35.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://kagarlik.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-Легiст», 22636856.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові збори 30.04.2014 р., кворум 74,45%. Перелiк питань, що розгля-

далися на загальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу лiчильної 
комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря 
загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Директора про дiяльнiсть Товариства у 
2013 роцi. 4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi. 5. 
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки дiяльностi Това-
риства у 2013 роцi. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 
2013 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), 
строкiв та порядку виплати дивiдендiв. 8. Вiдкликання Наглядової ради Това-
риства. 9. Обрання Наглядової ради Товариства. 10. Внесення змiн та допо-
внень до Статуту Товариства. 11. Про реалiзацiю оборотних та необоротних 
активiв Товариства. 12. Затвердження ранiше вчинених Товариством зна-
чних правочинiв. 13. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятись Товариством протягом року. 14. Надання повноважень виконавчо-
му органу Товариства щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням Товари-
ством значних правочинiв. 15. Про збiльшення статутного капiталу Товари-
ства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв. 16. Про приватне розмiщення про-
стих iменних акцiй Товариства. 17. Про визначення уповноваженого органу, 
якому надаються повноваження щодо: внесення змiн до проспекту емiсiї; 
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з перши-
ми власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження 
результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватно-
го розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в 
оплату за акцiї, у разi незатвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй або у разi при-
йняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення 
акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї ними переважного права на придбання 
розмiщуваних акцiй та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному дру-
кованому виданнi НКЦПФР. 18. Про визначення уповноважених осiб Товари-
ства, яким надаються повноваження щодо проведення дiй, що забезпечу-
ють: реалiзацiю акцiонерами свого переважного права на придбання простих 
iменних акцiй додаткової емiсiї; укладення договорiв з першими власниками 
у процесi приватного розмiщення акцiй; здiйснення обов’язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу належ-
них їм акцiй. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: рiшення про проведення зборiв прийняте Наглядовою радою, по-
рядок денний затверджено Наглядовою радою, пропозицiї до порядку ден-
ного не надходили. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ за-
гальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрано лiчильну комiсiю у складi чотирьох осiб. 2. Обрано Голову та се-
кретаря зборiв. 3. Затверджено звiт Директора про дiяльнiсть у 2013 роцi. 4. 

Затверджено звiт Наглядової ради про дiяльнiсть у 2013 роцi. 5. Затвердже-
но звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки дiяльностi у 
2013 роцi. 6. Затверджено рiчний звiт та баланс за 2013 рiк. 7. Прийнято 
рiшення не виплачувати дивiденди, отриманi збитки покривати за рахунок 
доходiв майбутнiх перiодiв. 8. Прийнято рiшення не вiдликати наглядову 
раду, продовживши повноваження її складу на 3 роки. 9. Питання зняте з 
розгляду. 10. Питання зняте з розгляду. 11. Надано дозвiл на реалiзацiю та/
або списання оборотних та необоротних активiв, якi зносились i не можуть 
використовуватись у виробництвi. 12. Питання зняте з розгляду. 13. Попере-
дньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством з 
обов’язковим попереднiм погодженням даних правочинiв Наглядовою ра-
дою Товариства сукупною вартiстю не бiльше 500 млн. грн. 14. Уповноваже-
но Директора вчиняти схваленi значнi правочини, погодженi Наглядовою 
радою. 15. Прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал за рахунок при-
ватного розмiщення 25 387 584 акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. 16. За-
тверджено рiшення про додатковий випуск акцiй. 17. Уповноважено наглядо-
ву раду на здiйснення дiй, передбачених питанням порядку денного; 
уповноважено директора на здiйснення повiдомлення про можливiсть 
реалiзацiї переважного права. 18. Уповноважено директора на здiйснення 
дiй, передбачених питанням порядку денного. Причини, чому загальнi збори 
не вiдбулися: збори вiдбулись.

Позачергові збори 10.12.2014 р., кворум 78,04%. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження кiлькiсного складу 
лiчильної комiсiї та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Внесення змiн та доповнень до 
статуту. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го: рiшення про проведення зборiв прийняте Наглядовою радою, порядок 
денний затверджено Наглядовою радою, пропозицiї до порядку денного не 
надходили. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборiв: наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: 1. 
Обрано лiчильну комiсiю у складi чотирьох осiб. 2. Обрано Голову та секре-
таря зборiв. 3. Внесено змiни до статуту, пов’язанi iз збiльшенням статутно-
го капiталу. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

6. Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 42047 21179
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1498 1890
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5056 3577
Сумарна дебіторська заборгованість 17898 1564
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 11
Власний капітал 28561 11482
Статутний капітал 9520 3173
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15356 5135
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 13486 9697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКЕ»

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

емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Укрпiдшипник»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13495470
3. Місцезнаходження емітента: 84500 м. Артемiвськ вулиця Артема, бу-

динок 6, поверх 3
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 062 335-21-00 044 537-30-44
5. Електронна поштова адреса емітента: yakovenko_e@up.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.up.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової Ради Мiнченко Анатолiя Каленiковича 

(дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних данних) до-

строково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.20050% на суму 440.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi, 7 рокiв 10 мiс. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, 
протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Повноваження Заступника Голови Наглядової Ради Бондаренко Iгоря 
Вiталiйовича (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних 
даних) дострокове припинено 24.04.2015 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на пiдставi заяви про дострокове припинення по-
вноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.30080% на 
суму 1122.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 рокiв 10 мiс. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 
24.04.2015 р.

Повноваження Члена Наглядової Ради Кашиної Валентини Федорiвни 
(дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) достро-
ково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.40110% на суму 1496.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПIДШИПНИК»
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента:    Публічне акцiонерне товариство «Обухiвське 
автотранспортне пiдприємство 13238», 05538796, вул. Будьонного, 33,  
м. Обухiв, Обухiвський, Київська область, 08700, (04572) 5-65-67.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 23.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http://atp13238.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ауди-
торська фірма «Аванс аудит», 32707083.

5. Інформація про загальні збори  
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 03.04.2014 року. Кворум 

зборів: 75,5% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися 
на загальних зборах:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повно-
важень та обрання персонального складу.

2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні 
напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
2013 рік. «Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складається станом на 24 годин.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. За-
твердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи 
за 2013 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту То-
вариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітнос-
ті за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 
рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядо-
вої 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.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії. Об-
рання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).

10. Прийняття рішення про відчуження шляхом продажу нерухомого майна 
, що є приватною власністю товариства. Надання повноважень директору Това-
риства на вчинення усіх необхідних для цього дій.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій 
редакції, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в 
процесі господарської діяльності Товариства.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом 2014 р.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного 
розглянуто по ним прийнято рішення.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2013-2014 році не на-
раховувались і не виплачувались.

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

звітний попередній
Усього активів 4737 5442
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4146 4006
Довгострокові фінансові інвестиції 105 105
Запаси 51 38
Сумарна дебіторська заборгованість 349 1021
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 259
Власний капітал 865 1405
Статутний капітал 839 839
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1013 -473
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 1579
Поточні зобов'язання і забезпечення 2372 2458
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУхIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИєМСТВО 13238»

та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 7 рокiв 10 мiс. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, 
протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Яковенко Олени Станiславiвни 
(дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) достро-
ково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.15040% на суму 561.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол 
№ 1 вiд 24.04.2015 р.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Клюєвої Жанни Вiкторiвни (дана 
особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) дострокове 
припинено 24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 1.35140% на суму 5040.50 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 24.04.2015 р. 

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Чеботарьова Вiктора 
Анатолiйовича (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних 
даних) достроково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.10300% на суму 374.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, 
протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Член Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. 
на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Укрпiдшипник», протокол № 1 
вiд 24.04.2015 р., як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голо-
сування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення 
повноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Призначено на по-
саду Голови Наглядової Ради згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товари-
ства вiд 24.04.2015 року, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової 
Ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.20050% на суму 
748.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - член Наглядової Ради.

Член Наглядової Ради Яковенко Олена Станiславiвна (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. 

на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Укрпiдшипник», протокол № 1 
вiд 24.04.2015 р., як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голо-
сування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення 
повноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Призначено на по-
саду Заступника Голови Наглядової Ради згiдно з рiшенням Наглядової 
Ради Товариства вiд 24.04.2015 року, строком до кiнця повноважень обра-
ної Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.15040% на суму 561.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний фахiвець по роботi iз ЦП, 
юрисконсульт, член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї.

Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна (дана особа не на-
дала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. на 
рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Укрпiдшипник», протокол № 1 вiд 
24.04.2015 р., як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосу-
вання, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Об-
рання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення по-
вноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.40110% на суму 1496.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - на-
чальник управлiння, член Наглядової Ради.

Ревiзор Чеботарьов Вiктор Анатолiйович (дана особа не надала згоду 
щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. на рiчних за-
гальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Укрпiдшипник», протокол № 1 вiд 
24.04.2015 р., як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосу-
вання. Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припи-
нення повноважень ранiше дiючого складу Ревiзiйної комiсїї , та змiн у 
структурi органов управлiння. Лiквiдовано Ревiзiйну комiсiю та обрано 
ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10300% на суму 
374.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - митний декларант, агент з митного оформлення, член 
Ревiзiйной комiсiї.

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

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

Генеральний директор _______ Iгнатов Олександр євгенiйович
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код за 
ЄДРПОУ 00191193, місцезнаходження: 
пр. Металургiв, буд. 9, м. Єнакiєве, 
Донецька обл., Україна, 86429, 
міжміський код та телефон 
0625292301

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

22.04.2015

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

http://emz.metinvestholding.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю по наданню 
аудиторських та консультацiйних 
послуг «АУДЕК», код за ЄДРПОУ 
13480208 

5. Інформація про загальні збори 
Черговi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ» вiдбулися 29.03.2014 

за адресою: 86400, Донецька обл., м. Єнакiєве, пл. Ленiна, 5, Культурно-
досуговий центр (Будинок культури «40-рiччя Перемоги»), велика зала. Кво-
рум зборів 91,79872%. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення 
про дату проведення та затвердження порядку денного рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв (Рiшення № 109 вiд 17.02.2014). Пропозицiй вiд акцiонерiв 
або їх уповноважених представникiв щодо питань, включених до порядку 
денного, не надходило. 

Питання порядку денного: 
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi То-

вариства у 2013 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, 
iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

8. Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
За результатами розгляду питань порядки денного були прийнятi 

наступнi рiшення:
З питання № 1 порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї та затвер-

дження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства»
ВИРIШИЛИ: 
1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв 

депозитарнiй установi - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ОБЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 23785133; 
мiсцезнаходження: 83050, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця 
Унiверситетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 15 до 
Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства  
№ 25/02-2010/1000873 вiд 05.07.2010 р., вiдповiдно до якої депозитарна уста-
нова здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства:

- час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу пода-

ються до Секретаря тiльки в письмовiй формi i лише з питання порядку 
денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства.
2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi То-

вариства у 2013 роцi.
6) Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-

риством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, 

iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
8) Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 
З питання № 2 порядку денного: «Звiт виконавчого органу про результа-

ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк»
ВИРIШИЛИ:
2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
З питання № 3 порядку денного: «Звiт Наглядової ради Товариства за 

2013 рiк»
ВИРIШИЛИ:
3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
З питання № 4 порядку денного: «Затвердження рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства за 2013 рiк»
ВИРIШИЛИ:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), 

Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошо-
вих коштiв за 2013 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2013 рiк 
(Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

З питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку покриття збиткiв 
за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi»

ВИРIШИЛИ:
5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2013 роцi, 

у розмiрi 496 019 463,56 гривень (чотириста дев’яносто шiсть мiльйонiв 
дев’ятнадцять тисяч чотириста шiстдесят три гривнi 56 копiйок), покрити за 
рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв.

З питання № 6 порядку денного: «Внесення та затвердження змiн до 
Статуту Товариства»

ВИРIШИЛИ:
6.1. Внести (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його у новiй редакцiї.
6.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у 

новiй редакцiї.
6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що ви-

конує його обов’язки, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти 
дiї, пов’язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.

З питання № 7 порядку денного: «Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру 
правочинiв та їх граничної сукупної вартостi»

ВИРIШИЛИ:
7.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться То-
вариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) 
року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, 
пов’язаними вiдносинами контролю з Приватною компанiєю з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Meтiнвeст Б.В.), щодо 
передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв 
(засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв гра-
ничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 1 390 000 000,00 
(один мiльярд триста дев’яносто мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним кур-
сом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, 
договорiв комiсiї, експортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої 
застави, поруки та будь-яких гарантiй, договорiв щодо вiдступлення прав 
вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового 
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, 
договорiв про довiрче управлiння (trust deeds), дилерських договорiв (dealer 
agreements), договорiв про пiдписку (subscription agreements), агентських 
договорiв (agency agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорiв 
(calculation agency agreements)) та будь-яких iнших договорiв i документiв, 
якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з або 
у зв'язку з договорами, що зазначенi в цьому пунктi 7.1.2, включаючи, але 
не обмежуючись усiма та будь-якими додатками та договорами про внесен-
ня змiн (зокрема договорами про викладення у новiй редакцiї) до договорiв, 
що зазначенi в цьому пунктi 7.1.2 (надалi всi зазначенi у цьому пунктi 7.1.2 
договори та документи – Документи фiнансування), якi вчиняються у зв’язку 
з: (i) наданням/отриманням кредитiв (позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або 
юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. 
(включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фiнансування (у тому числi 
шляхом випуску боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних 
ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення, передбаче-
ними умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) компанiєю 
Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контр-
олю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартiстю на ко-
жен правочин, яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (два мiльярди) доларiв 
США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 7.1.1. – 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “єНАКIєВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД”
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7.1.2. цього рiшення, не повинна перевищувати 5 410 000 000,00 (п’ять 
мiльярдiв чотириста десять мiльйонiв) доларiв США.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 7.1.1 – 7.1.2. 
цього рiшення, за умови виконання п. 7.2 цього рiшення, одержання попере-
днього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл 
вимагається згiдно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням ви-
мог «Процедури затвердження значних правочинiв», що затверджена 
Рiшенням № 90 Наглядової ради Товариства вiд 04.07.2013 р.

З питання № 8 порядку денного: «Вчинення Товариством правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть»

ВИРIШИЛИ:
8.1. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» нада-

ти згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведен-
ня цих Загальних зборiв акцiонерiв Документiв фiнансування як правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть, з компанiєю Meтiнвeст Б.В. у зв’язку з: (i) 
наданням/отриманням кредитiв (позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юри-
дичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. 
(включаючи Товариство), та/або (ii) залученням фiнансування (у тому числi 
шляхом випуску боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних 
ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення, передбаче-
ними умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) компанiєю 
Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контр-
олю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною вартiстю на ко-
жен правочин, яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (два мiльярди) доларiв 
США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, 
виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 8.1.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 21 568 210 19 036 996
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4 053 581 2 929 452
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 458 820 1 180 826
Сумарна дебіторська заборгованість 14 291 989 13 772 875
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 808 116 026
Власний капітал 731 663 226 272
Статутний капітал 160 898 160 898
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (925 391) (661 826)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5 058 375 1 265 958
Поточні зобов'язання і забезпечення 15 778 172 17 544 766
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(37.11576) (47.19882)

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10 524 047 10 509 139
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 1107

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0,6878

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

0 2 653

Генеральний директор ПАТ «єМЗ»  О.Л.Подкоритов

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Хо-
рольський механiчний завод», 14311353, Україна Полтавська обл. Хороль-
ський р-н 37800 м.Хорол Ленiна, 106, 05362-32-2-04

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.mehzavod.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтингова 
група «ЕКСПЕРТ», 32346015

5. Інформація про загальні збори 
29.04.2014 проведено чергові загальні збори.
Порядок денний:1. Звiт правлiння Товариства за 2013 рiк.2. Звiт наглядо-

вої ради Товариства за 2013 рiк.3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товари-
ства щодо фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.4. Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.5. Розподiл прибутку Товариства за 2013 
рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку i строку виплати 
дивiдендiв.6. Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй Товари-
ства.7. Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу на обсяг су-
марної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються.8. Внесення змiн до Ста-
туту, пов`язаних зi зменшенням статутного капiталу Товариства.9. 
Визначення порядку взаємодiї з кредиторами, вимоги яких не забезпеченi 
заставою, гарантiєю та порукою. Пропозиції до переліку питань порядку ден-
ного не надходили. По всім питанням порядку денного прийняті позитивні 
рішення. Позачергові загальні збори не скликались та не проводились.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за 

простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 5 483 224,2 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0,465 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 5 483 224,2 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

08.05.2014

Дата виплати дивідендів 21.05.2014
Опис д/н

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 161097 138363
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

17643 18077

Довгострокові фінансові інвестиції 14 14
Запаси 5343 8371
Сумарна дебіторська заборгованість 8435 8411
Грошові кошти та їх еквіваленти 129662 103490
Власний капітал 137584 115399
Статутний капітал 2948 2971
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

134387 112179

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3769 5368
Поточні зобов'язання і забезпечення 19744 17596
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2,35 2,43
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

2,35 2,43

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

11791880 11883000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

22,8

у відсотках від 
статутного капіталу

0,77

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

213,2

Голова правління  Міщенко Михайло Іванович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хОРОЛЬСЬКИЙ МЕхАНIЧНИЙ ЗАВОД»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):         (044) 5864394
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВЕРЕС»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВЕРЕС», 30108718, Петропавлівська, 15, м.Київ, 
04086, 044 468-34-27.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», 35001013.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - . Дата про-
ведення: року. Кворум зборів: % до загальної кількості голосів.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн
Сума виплачених 
дивідендів, грн

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

звітний попередній
Усього активів 184270 163101
Основні засоби (за залишковою вартістю) 57039 52699
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53367 56021
Сумарна дебіторська заборгованість 55276 30372
Грошові кошти та їх еквіваленти 673 747
Власний капітал -118236 24250
Статутний капітал 35 35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -124892 11955
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 236742 125622
Поточні зобов'язання і забезпечення 65764 13229
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР’єР «ГРАНIТ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: 
Вiдкрите акцiонерне товариство «Первомайський кар’єр «Гранiт».
Код за ЄДРПОУ 00292356.
Юридична адреса: 18016, Черкаська обл., м. Черкаси, Соснiвський 

р-н, вул. Маршала Красовського, буд. 8.
Поштова адреса: 55220, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Бо-

леславчик, вул. Гранітна, буд.1. тел. 0971812536.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27 квітня 2015 року.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: 00292356@emitent.net.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-

ний аудит фінансової звітності: ПП фірма «МИКОЛАЇВ-АУДИТ», Код за 
ЄДРПОУ 19301508.

5. Інформація про загальні збори: ВАТ «Первомайський кар’єр «Гра-
ніт», яке знаходилось в 2014р. в процедурі санації, загальні збори акціоне-
рів не проводило.

6. Інформація про дивіденди: В звітному році дивіденди товариством 
не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 112416 108557
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9932 12781
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6319 3820
Сумарна дебіторська заборгованість 92974 88572
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 29
Власний капітал 15704 16374
Статутний капітал 394 394
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1277 -607
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28 28
Поточні зобов'язання і забезпечення 96684 92155
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,43 0,33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,43 0,33

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1574120 1574120
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

 у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Директор  Костін Артем Михайлович

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

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

«Граніти України»
1.2. Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ки-

ївська, 85а
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31700726
1.4. Міжміський код та телефон: (05366) 5-13-67
1.5. Електронна почтова адреса: violan1@yandex.ru
1.6. Сторінки в мережі Інтернет: www.granit-ukr.net
1.7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента

2. Текст повідомлення
2.1. Зміни відбулись за рішенням Загальних зборів від 24 квітня 2015 р. 

(протокол №1 від 24.04.2015 р.), в зв’язку з неповним складом наглядової 
ради.

Припинено повноваження: Член наглядової ради - т.в.о. голови нагля-
дової ради Долодар Юрій Леонідович (фіз.особа не надала згоди на роз-
криття пасп.даних). Частка у стат.капіталі - 0%. На посаді перебував з 
21.03.2013р. Член наглядової ради ПрАТ «Гірник» (ЄДРПОУ 13928815). 
Частка у стат.капіталі - 4,3375%. На посаді перебував з 21.03.2013р. Об-
рано: Голова наглядової ради Середа Тетяна Михайлівна (фіз.особа не 

надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат.капіталі - 0%. Обі-
ймала посади: з 13.01.03р. по 03.11.14р. головний бухгалтер ПАТ «Граніти 
України». Тимчасово не працює. Обрана на 3 роки. Член наглядової ради 
Фесик Юлія Леонідівна (фіз.особа не надала згоди на розкриття пасп.да-
них). Частка у стат.капіталі - 0%. Обіймала посади: з 01.03.10р. по 07.11.14р. 
бухгалтер ПАТ «Граніти України». Тимчасово не працює. Обрана на 3 роки. 
Член наглядової ради ПрАТ «Гірник» (ЄДРПОУ 13928815). Частка у стат.
капіталі - 4,3375%. Обраний на 3 р.

2.2. Зміни відбулись в зв’язку з поданою заявою про звільнення за влас-
ним бажанням з посади головного бухгалтера ПАТ «Граніти України» наказ 
№ 03/11-3к від 03.11.2014р.

Звільнено: Головний бухгалтер Середа Тетяна Михайлівна (фіз.особа 
не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. капіталі - 0%. На 
посаді перебувала з 13.01.03р. по 03.11.14р. Виконання обов’язків головно-
го бухгалтера покладені на директора ПАТ «Граніти України» Назаренко 
С.В.

Вищезазначені особи непогашеної судимості за корисливі і посадові 
злочини немає.

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

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

Директор ПАТ «Граніти України»  Назаренко С.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНІТИ УКРАЇНИ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

"Державне пiдприємство "Донецька 
залiзниця"", 01074957, Україна, 
83000, м.Донецьк,  
вул.Артема, буд.68 (062) 319-44-51,

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

22.04.2015

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

http://www.railway.dn.ua/

4. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)

Емітент не є акціонерним 
товариством

5. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17136026 16103805
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11756569 12130035
Довгострокові фінансові інвестиції 166774 166773
Запаси 674755 769158
Сумарна дебіторська заборгованість 83393 70051
Грошові кошти та їх еквіваленти 32630 17639
Власний капітал 9926882 10558948
Статутний капітал 2680886 2680886
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2369319 2943989
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5289990 2932148
Поточні зобов'язання і забезпечення 1919154 2612709
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

В.о. начальника залізниці  О.І. Скубченко

ДЕРжАВНЕ ПIДПРИєМСТВО “ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦя”

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
Річна інформація 

емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», 05527752, 
Волинська обл, м. Володимир-Волинський, 44700, вул. Луцька, 8, т.03342 
20610.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://05527752.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Вiталiна-Аудит» у 
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 20124767.

5. Інформація про загальні збори: Протягом звітного року проводи-
лись чергові збори акціонерів, які відбулися 29 квітня 2014 року за міс-
цезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, 
вул. Луцька, 81.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 9970 8957
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9073 8191
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 576 616
Сумарна дебіторська заборгованість 92 79
Грошові кошти та їх еквіваленти 217 56
Власний капітал 5742 4765
Статутний капітал 1892 1892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -391 -293
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 163 163
Поточні зобов'язання і забезпечення 4065 4029
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

- -

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»

Річна інформація за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Сла-
вутський склозавод», 00293522, Хмельницька, Славутський, 30000, м. Сла-
вута, Острозька,68, (03842)2-29-90.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00293522.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: СП ТОВ АФ «Iнсайт», 21340266, Свідоцтво про 
внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності України № 0757 видане 
Аудиторською палатою України 26.01.2001р. Свідоцтво про відповідність 
системи контролю якості №0085 видане Аудиторською палатою України 
23.12.2010р. (рішення АПУ №224/4). Місцезнаходження: 30100, Хмельниць-
ка обл., м. Нетішин, вул. Ринкова,5, а/с 483, тел./факс (03842)9-09-17.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори акціонерів 08.04.2015р. Порядок денний: 1. Об-

рання голови та секретаря зборів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвер-
дження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.  
4. Звіт голови товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
у 2014 році. Затвердження звіту. 5. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту. 
6. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та 
балансу Товариства. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів На-
глядової ради, Товариства та Ревізійної комісії. Визначення основних на-
прямків діяльності на 2015 рік. 8. Затвердження порядку збитків за 2014 рік.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2536 2903
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2039 2227
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 312 452
Сумарна дебіторська заборгованість 3 6
Грошові кошти та їх еквіваленти 63 85
Власний капітал 1058 1386
Статутний капітал 5830 5830
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5849 -5521
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1478 1517
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 23319464 23319464
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

 0  0

Голова Товариства  І.С. Мигович
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЕ»

РІЧНА ІНфОРМАЦІя емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхове товариство «Іллічівське».

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.illichivska.com.ua/?view=fin_stat

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне акціонерне товариство Аудитор-
ська фірма «Де Візу», код за ЄДРПОУ 22917414.

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори акціонерів проведені 09.04.2014 р.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. 
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. 6. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 7. Визначення порядку по-
криття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 8. При-
пинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, встановлення 
кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядо-
вої ради. 10. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства, встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 11. Припинення повноважень та обрання директора Товари-
ства. 12. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

0 0 0 0

Дата виплати 
дивідендів

0 0 0 0

Опис В 2014 році дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 136244 138493
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14783 15786
Довгострокові фінансові інвестиції 0 15080
Запаси 747 541
Сумарна дебіторська заборгованість 5635 14426
Грошові кошти та їх еквіваленти 45445 32848
Власний капітал 50374 34800
Статутний капітал 30000 30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1280 -14702
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 51597 62151
Поточні зобов'язання і забезпечення 34273 41542
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,52 -0,64
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,52 -0,64

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 30 000 30 000
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду

0 0

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГЕОТЕхНIЧНИЙ IНСТИТУТ»

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕОТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ»; 
02497915; 79053, Львівська обл., м. Львiв, вул. Перфецького, 21, 
(032) 2340521

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії - 27.04.15

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - www.gti.emitents.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне 
українсько-німецьке підприємство «Ертель-Аудит», 31145420

5. Інформація про загальні збори - 02.04.15 р. відбулись чергові 
загальні збори акціонерів товариства.

Розглянуто наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління То-

вариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2014 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Това-
риства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2014 році та затвердження висновків ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-

вариства.
7. Про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів, 

які вчинені чи які будуть вчинені від імені Товариства головою прав-
ління Товариства.

6. Інформація про дивіденди - Рішення про виплату дивідендів не 
приймалось у зв’язку із збитками, отриманими у звітному періоді.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 7465 7727
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

9220 9311

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 534 401
Сумарна дебіторська заборгованість 1425 1799
Грошові кошти та їх еквіваленти 815 578
Власний капітал 5998 6468
Статутний капітал 600 600
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2738 3208

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1467 1259
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

- -

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

- -

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2402190 2402190
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 

вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіта-

лу

- -

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

- -

Голова Правління 
ПрАТ «Геотехнічний інститут» Наконечний М.В. 
 27.04.15
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Річна інформація 
емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА", 00110912 
Львівська, Сихiвський, 79034, м. Львiв, 
Професора Буйка, 2 (032) 270 35 27,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

27.04.2015

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

energyresource.tripod.com

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма "Львiвський аудит", 
23273456 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Львiвський аудит", 23273456

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо емітент 
- акціонерне товари-
ство)

У звітному періоду проведено чергові загальні 
збори. Дата зборів – 24.04.2014 р. ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ: 1. Вибори лiчильної комiсiї. 2. Вибори 
голови зборiв та секретаря. 3. Розгляд та 
затвердження регламенту зборiв, виду 
голосування по кожному питанню. 4. Звiт 
Правлiння про результати роботи Товариства за 
2003-2013 роки. 5. Звiт Ради товариства за 
2003-2013 роки. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї за 
2003-2013 роки. 7. Затвердження рiчних звiтiв та 
балансiв Товариства за 2003-2013 роки. 8. 
Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства: a) Привести у вiдповiднiсть iз 
Законом України «Про акцiонернi товариства» 
№514-VI вiд 17.09.2008 року текст статуту 
товариства шляхом замiни термiну “Вiдкрите 
акцiонерне товариство” термiном “Публiчне 
акцiонерне товариство”. b) Привести у 
вiдповiднiсть iз Законом України «Про 
акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008 
року текст статуту товариства шляхом замiни 
термiну “Рада товариства” термiном “Наглядова 
рада товариства”. 9. Вибори Голови правлiння 
Товариства. 10. Вибори нового складу Ради 
Товариства. 11. Вибори нового складу Ревiзiйної 
комiсiї. 
Результати розгляду питань порядку денного. 
По-першому питанню прийнято рiшення 
«Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х чоловiк. 
Обрати членами лiчильної комiсiї: п. Шмагалу 
В.М., п. Воробця В.I., п. Тищук Л.К.». По-другому 
питанню - “Обрати головою загальних зборiв 
акцiонерiв ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» 
п. Сиворога В.А., обрати секретарем загальних 
зборiв акцiонерiв ВАТ 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» п. Гринчука 
А.М.”. По-третьому питанню - «Затвердити 
регламент загальних зборiв акцiонерiв ВАТ 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА»: з 4, 5, 6, 7, 8 
питань порядку денного: доповiдь - до 15 хв., 
запитання - до 10 хв., обговорення - до 15 хв., з 
9, 10, 11 питань порядку денного: висунення 
кандидатур – 5 хв., виступ кандидатiв – до 5 хв.  
кожен, обговорення кандидатур – до 5 хв. 
Затвердити вид голосування: з 10, 11 питань

порядку денного – кумулятивне голосування, з 
4, 5, 6, 7, 9 питань порядку денного рiшення 
приймається простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах, з 8 
питання порядку денного – рiшення приймаєть-
ся 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi в загальних зборiв акцiонерiв». 
По-четвертому питанню - рiшення не прийнято. 
По-п'ятому питанню - рiшення не прийнято. 
По-шостому питанню - рiшення не прийнято. 
По-сьомому питанню прийнято рiшення 
«Затвердити рiчнi звiти та баланси ВАТ 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за 2003-2013 
роки». По-восьмому питанню прийнято рiшення 
- «Привести у вiдповiднiсть iз Законом України 
«Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 
17.09.2008 року текст статуту ВАТ 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» шляхом замiни 
термiну "Вiдкрите акцiонерне товариство" 
термiном "Публiчне акцiонерне товариство"; 
Привести у вiдповiднiсть iз Законом України 
«Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 
17.09.2008 року текст статуту ВАТ 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» шляхом замiни 
термiну "Рада товариства" термiном "Наглядова 
рада товариства"». По-дев'ятому питанню 
прийнято рiшення «Обрати головою правлiння 
ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» п. Гринчука 
Андрiя Миколайовича (РНОКПП 3033009933)». 
По-десятому питанню прийнято рiшення - «Чле-
нами Ради ВАТ «ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» 
термiном на три роки обрано: п. Сиворога В.А., 
п. Легоцького С.I., п. Кавича I.Є., п. Дячишина 
А.Б., п. Перуна В.Б.». По-одинадцятому 
питанню прийнято рiшення - «Членами 
Ревiзiйної комiсiї ВАТ 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА» термiном на 
п’ять рокiв обрано: п. Глов’як Г.I., п. Навроцького 
Б.Л, п. Шимборську О.А.».

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 6034 6639
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

1409 1489

Довгострокові фінансові інвестиції 2300 2300
Запаси 930 959
Сумарна дебіторська заборгованість 649 946
Грошові кошти та їх еквіваленти 50 224
Власний капітал 5777 6485
Статутний капітал 16 16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5761 6469
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 257 154
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-10.95568 -21.95779

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

-10.95568 -21.95779

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 64624 64624
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ЗАхIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА”



№80, 28 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

209

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ  

ТА МЕТАЛООСНАСТКИ»
Річна інформація  

ПАТ «Завод металоконструкцiй та металооснастки»  
для опублікування  

в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Завод металоконструкцiй та метало-
оснастки», 01267930, 14001, м. 
Чернiгiв, вул. Попова, буд.18, тел. 
(0462) 66-73-92

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

24.04.2015

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

www.zmk.cn.ua

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

Товариством з обмежено 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"ЛАНА", 37418340

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акці-
онерне товариство)

У звiтному роцi 12.04.14 черговi рiчнi 
загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися 
з причини вiдсутностi кворуму. Загальнi 
збори скликались за iнiцiативою 
Наглядової ради. Позачерговi збори в 
2014 роцi не проводились.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 12122 17312
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3064 3381
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2078 10022
Сумарна дебіторська заборгованість 270 454
Грошові кошти та їх еквіваленти 6344 2945
Власний капітал 11212 10391
Статутний капітал 33 33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11179 10358
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 18 70
Поточні зобов'язання і забезпечення 892 6851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

4.03471 1.73177

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

4.03471 1.73177

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 218851 218851

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись. 

Голова правління  євсiєнко В. О.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЕфЕС УКРАЇНА”

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ 00377457
3. Місцезнаходження 83059, мiсто Донецьк, проспект 

Iллiча, будинок 106
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 

472-02-51 (044) 3932674
5. Електронна поштова адреса Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.

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

http://00377457.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
27 квiтня 2015 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИ-

ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол 
Загальних зборiв № 27-04/1-2015 вiд 27.04.2015 р.) достроково припинено 
повноваження Ревiзора Товариства Данилова Андрiя Борисовича. Повно-
важення Ревiзора припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд Ревiзора Товариства повiдомлення 
вiд 12 сiчня 2015 року про дострокове припинення повноважень Ревiзора 
Товариства за п.п. 20.16.1 п. 20.16 роздiлу 20 Статуту Товариства та над-
ходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї про включення до поряд-
ку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання 
про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На посадi перебував з 24.04.2014 р.

27 квiтня 2015 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол 
Загальних зборiв № 27-04/1-2015 вiд 27.04.2015 р.) у зв’язку iз достроко-
вим припиненням повноважень Ревiзора Товариства Данилова Андрiя 
Борисовича та надходженням вiд акцiонера Товариства пропозицiї щодо 
обрання Ревiзором Товариства Турукало Євгена Юрiйовича з 27.04.2015 р. 
на посаду Ревiзора Товариства обрано Турукало Євгена Юрiйовича. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Особу обрано на строк 5 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх 
п’яти рокiв: 2010 - старший контролер-ревiзор у КРУ в Донецькiй областi, 
2010-2013 – провiдний спецiалiст з аудиту в ТОВ «КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI», 
2013 – аудитор групи бухгалтерського та податкового облiку у  
ТОВ «ХАРВIСТ ХОЛДIНГ», з квiтня 2014 р. - по сьогоднiшнiй день аудитор 
служби внутрiшнього аудиту в ПРАТ «Ефес Україна».

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
Генеральний директор Огюн Юмiт Омер

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2015

(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):         (044) 5864394

РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «ЮПIТЕР 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП», 30434963, 01135 мiсто 
Київ, вул. Золотоустiвська, 10-12, примiщення 83 в лiтерi А, 044 585 55 08.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.jupiter.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮПIТЕР СТРАхУВАННя жИТТя ВIєННА IНШУРАНС ГРУП»
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НОВГОРОД-СIВЕРСЬКЕ АТП 17443”

Річна інформація ПАТ «Новгород-Сiверське АТП 17443» для 
опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Новгород-
Сiверське АТП 17443", 03119546, 16000,  
Чернігівська обл., м. Новгород-Сiверський, 
вул. Чкалова,9, тел. (04658) 23148

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

23.04.2015

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

atp-17443.in.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - під-
приємця), якою 
проведений аудит фінан-
сової звітності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЛАНА», 37418340

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Збори выдбулись 10.04.2014. Порядок 
денний: 1. Звiт дирекцii про результати 
фiнансово- господарськоi дiяльностi за 2013 
рiк. та основнi напрямки дiяльностi на 2014 
рiк. 2. Звiт наглядової ради про роботу за 2013 
рiк. 3. Звiт ревiзора про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi    за 2013 
рiк, затвердження звiту та висновку.4. 
Затвердження рiчної звiтностi та розподiл 
прибутку (покриття збиткiв за 2013 рiк.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3149 3431
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3108 3305
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9 9
Сумарна дебіторська заборгованість 0 5
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 2356 2555
Статутний капітал 454 454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 634 685
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 360 368
Поточні зобов'язання і забезпечення 433 508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.02805 -0.09570

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

-0.02805 -0.09570

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1818040 1818040

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупа-
лись. 

Директор    Душин Микола Васильович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НIжИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-МЕхАНIЧНИЙ 

ЗАВОД”
Річна інформація ПАТ «Нiжинський дослiдно-механiчний завод»для 

опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Нiжинський 
дослiдно-механiчний завод", 01033390, 16600, 
Чернігівська обл., м. Нiжин, Носiвський шлях, 
56, 
тел. (04631) 31734

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.04.2015

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

http://nomz.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЛАНА», 37418340

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Збори відбулись 25.04.2014. Порядок денний: 
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про 
обрання голови та секретаря зборiв. 3. Звiт 
правлiння про фiнансово господарську 
дiяльнiсть ПАТ за 2013 рiк та основнi напрямки 
дiяльностi ПАТ на 2014 рiк. 4. Про затверджен-
ня балансу та рiчних фiнансових результатiв 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5. Звiт 
наглядової ради за 2013 рiк. 6. Розподiл 
прибутку за 2013 рiк та затвердження плану 
розподiлу прибутку на 2014рiк.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 17374 16536
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6013 5920
Довгострокові фінансові інвестиції 1033 1033
Запаси 4822 5260
Сумарна дебіторська заборгованість 506 227
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 39
Власний капітал 5233 5223
Статутний капітал 843 843
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 126 116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 447 601
Поточні зобов'язання і забезпечення 11694 10712
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.03381 0.39893
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.03381 0.39893

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 295792 295792

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались. 
Директор  Ворона Анатолiй Павлович

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):         (044) 5864394

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОТА»
РІЧНА ІНфОРМАЦІя за 2014 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 

здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТУРБОТА», 30784145, Шевченкiвський р-н 04116 м.Київ Старокиїв-
ська, буд. 10, 044 5937981

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://turbota.kiev.ua/

Директор 
ПрАТ «Турбота»  Захожий І. В.
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(ЕГРПОУ 31725693, местонахождение: Украина, г. Киев,  
ул. Константиновская, 31)

сообщает о проведении общего собрания акционеров, которое состоит-
ся 29 мая 2015 года в 11.00 часов в помещении Представительства ОАО 
«ТВЭЛ» по адресу: 04071, Украина, г. Киев, ул. Константиновская, 31, 
комната № 33 (комната для переговоров).

Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 29 
мая 2015 года по месту проведения общего собрания. Начало регистрации 
в 10-00, окончание регистрации в 10-45.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании ─ 25 мая 2015 года. 

Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии

2. Принятие решений по вопросам порядка проведения общего собра-
ния акционеров 

4. Утверждение отчета наблюдательного совета, исполнительного орга-
на и ревизионной комиссии за 2014 год

5. Утверждение годового отчета Компании за 2014 год
6. Распределение доходов и убытков Компании за 2014 год
С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам по-

вестки дня общего собрания акционеров, по запросу можно ознакомиться в 
период с даты отправления уведомления о проведении общего собрания до 
даты проведения общего собрания в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Киев, ул. Константиновская, 31, офис 
АО «СП УКРТВС» и в день проведения собрания по месту проведения со-
брания с момента начала регистрации. Ответственное лицо начальник от-
дела АО «СП УКРТВС» Левшук В.И., тел.: (044) 568-59-42.

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СОВМЕСТНОЕ УКРАИНСКО-КАЗАхСТАНСКО-РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИяТИЕ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ яДЕРНОГО ТОПЛИВА»

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариства 

"Любава"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

19468266

3. Місцезнаходження емітента 61017  м. Харків вул. Лозiвська, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

lubava@nr-avers.com.ua

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

http://lubava.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Ревізор Потапова Тетяна Василiвна (паспорт: серiя МК 
номер 329473 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України 
Харкiвськiй областi 02.12.1996) припинено повноваження 24.04.2015 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2015р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 1,5206% (117 шт.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi:  з 25.04.2012 року. 

Посадова особа Ревізор Дараган Володимир Григорович (паспорт: серiя 
МК номер 751565 виданий Харківським РВ УМВСУ в Харкiвськiй областi 
17.02.1998) призначено на посаду 24.04.2015р. загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2015р.) термiном на 3 роки. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 2,6514% (204 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття iнформацiї щодо посад за останні п'яти рокiв.

Голова правлiння _________ хлопотнова Валентина Михайлiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЮБАВА”

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

телефон емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ  

ВОГНЕТРИВКИЙ  КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191721, вулиця Завод-
ська, будинок 1, смт.Володимирiвка, Волноваський р-н, Донецька обл., 
Донецька область, 85721, Україна, (062) 332 00 60. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії  27.04.2015 року. 

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності Аудиторська фірма в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Ніка-аудит», код за ЄДРПОУ  24647491.

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді  відбулися черго-
ві річні загальні збори акціонерів  за підсумками  роботи 2013 року, кво-
рум зборів  77,07634972300%.  Дата проведення зборів 24.04.2014р.  По-
рядок денний Зборів  (перелік питань, що виносилися на голосування): 

1)Про обрання лічильної комісії Зборів. 2)Про розгляд звіту Генераль-
ного директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його на-
слідками. 3)Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття 
рішення за його наслідками. 4)Про затвердження річного звіту Товари-
ства. 5) Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства, отриманого за результатами його роботи у 2013 році. 6) 
Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: по усім питанням порядку 
денного рішення прийняті та затвердженні стовідсотково. Під час прове-
дення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень. Поза-
чергові загальні збори акціонерів у 2014 році не проводилися. 

Загальні збори акціонерів за підсумками роботи Товариства за 2014 
рік відбулися 22 квітня 2015р., кворум зборів 77,0342746%. Порядок ден-
ний Зборів  (перелік питань, що виносилися на голосування): 1)Про об-
рання лічильної комісії Зборів. 2)Про розгляд звіту Генерального дирек-

тора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.  
3)Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за 
його наслідками. 4)Про затвердження річного звіту Товариства. 5)Про за-
твердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства, 
отриманого за результатами його роботи у 2014 році. 6)Відкликання та 
обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження бюджету і 
умов  цивільно-правових договорів з посадовими особами, і обрання упо-
вноваженої особи, на підписання цих договорів. 7)Про надання попере-
дньої згоди на укладення значних правочинів. По усім питанням порядку 
денного рішення прийняті та затвердженні стовідсотково. Під час прове-
дення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

6. Інформація про дивіденди: дивіденди не нараховувались  і не ви-
плачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емі-
тента

Найменування показника, тис. грн., періоди  звітний 2014р. / попере-
дній 2013р.

Усього активів 137302/137291; Основні засоби (за залишковою вартіс-
тю) 47174/51281; Довгострокові фінансові інвестиції 0/0; Запаси  
43228/45678; Сумарна дебіторська заборгованість  41987/34265; Грошові 
кошти та їх еквіваленти 491/597 ( примітка: сума 597  включає  в себе 462  
грошові кошти та їх еквіваленти і 135 грошові кошти, які обліковуються на 
депозитарному рахунку (поточні фінансові інвестиції); Власний капітал 
50152/79073; Статутний капітал 3027/ 3027; Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  34003/ 62921; Довгострокові зобов’язання і забез-
печення 0/3689; Поточні зобов’язання і забезпечення 87150 / 54529; Чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -4,78 /-1,77; Скоригова-
ний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -4,78/-1,77; 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6053460/6053460; Цінні папе-
ри власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номі-
нальна вартість  0/0;  у відсотках від статутного капіталу  0/0; Загальна 
сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків про-
тягом  періоду 0/0.

Генеральний директор   Д.О. Голубєв

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ  ВОГНЕТРИВКИЙ  КОМБІНАТ»
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСГАРД ХОЛДИНГ", 37841754, проспект 
Богдана Хмельницького, будинок 102, місто 
Донецьк, Ворошиловський, Донецька 
область, 83015, 0623434574
За рішенням Наглядової ради Емітента № 5 
від 13.03.2015 року змінено місцезнаходжен-
ня емітента на «Україна, 04053, місто Київ, 
провулок Киянівський, будинок 7». На дату 
публікації реєстрація змін до установчих 
документів не проведена.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

http://37841754.smida.gov.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«АУДИТ СЕРВІС ГРУП», 31714676

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2014 
року. Кворум зборів: 86,4601% до загальної кількості голосів. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту 
Загальних Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціоне-
рів.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності 
Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 
рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2013 рік.
З питання № 1 порядку денного прийняте РІШЕННЯ:
1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ЄРМОЛЕНКО 
КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.
1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 
хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та голосу-
вання – 15 хвилин.
З питання № 2 порядку денного прийняте РІШЕННЯ:
2.1. Обрати Головою Зборів ПШЕНИЧКІНА ЄВГЕНА 
ВОЛОДИМИРОВИЧА.
2.2. Обрати Секретарем Зборів БАКАКІНА ОЛЕКСАНДРА 
АНДРІЙОВИЧА.
З питання №3 порядку денного прийняте РІШЕННЯ:
3. Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
З питання № 4 порядку денного прийняте РІШЕННЯ:
4. Затвердити Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової 
звітності Товариства за 2013 рік.
З питання № 5 порядку денного прийняте РІШЕННЯ:
5.1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2013 
рік.
5.2. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 рік.
5.3. Затвердити Звіт і висновки Голови Наглядової Ради 
стосовно діяльності Товариства за 2013 рік.
З питання № 6 порядку денного прийняте РІШЕННЯ:
6. Чистий прибуток Товариства, отриманий в 2013 році 
залишити нерозподіленим.
Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала 
Наглядова рада Товариства.

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
27.06.2014 року. Кворум зборів: 96,1563% до загальної 
кількості голосів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту 
Загальних Зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціоне-
рів.
3. Про укладення Товариством значного правочину щодо 
купівлі-продажу цінних паперів на суму понад 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної вартості.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ЄРМОЛЕНКО 
КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.
1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 
хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та голосу-
вання – 15 хвилин.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛИЛИ:
2.1. Обрати Головою Зборів ПШЕНИЧКІНА ЄВГЕНА 
ВОЛОДИМИРОВИЧА.
2.2. Обрати Секретарем Зборів БАКАКІНА ОЛЕКСАНДРА 
АНДРІЙОВИЧА.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛИ-
ЛИ:
3.1. Надати дозвіл на укладання Товариством значного 
правочину щодо продажу іменних інвестиційних сертифікатів 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРА-
ТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 35093832, (ПАЙОВИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ», код ЄДРІСІ 
2331628) у кількості 88 337 шт. (вісімдесят вісім тисяч триста 
тридцять сім штук) штук за ціною 88 344 000,00 грн. 
(вісімдесят вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі 
гривень 00 копійок).
3.2. Уповноважити Директора Товариства підписати 
відповідний Договір купівлі-продажу цінних паперів, вказаних 
в п. 3.1. 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
УХВАЛИЛИ:
4.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» попередньо схвалити укладання значних 
правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 
(одного) року з дати проведення цих загальних зборів, щодо 
купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, 
граничною вартістю на кожен правочин, що не перевищує 
500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень).
4.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 
4.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 500 000 
000,00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень).
4.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноваженою на 
це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 
(одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати 
всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочи-
нів, вказаних в п.4.1, за умови виконання п. 4.2. цього 
рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради 
Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно 
Статуту Товариства.
Позачергові загальні збори Товариства ініціювала Наглядова 
рада. Пропозиції до переліку питань порядку денного 
подавала Наглядова рада Товариства.

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
15.09.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту 
Загальних Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Про укладення Товариством значного правочину - Догово-
ру поруки із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» (ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 38749600), щодо часткового солідарного 
забезпечення виконання зобов’язання щодо погашення 
основної суми боргу за Облігаціями ТОВ «ФК «СОКУР», на 
суму понад 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АСГАРД хОЛДИНГ”
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5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати Головою Лічильної комісії ЄРМОЛЕНКО 
КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.
1.2. Визначити наступний регламент роботи Зборів:
- час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 
хвилин,
- час для обговорення питання порядку денного та голосу-
вання – 15 хвилин.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛИЛИ:
2.1. Обрати Головою Зборів ПШЕНИЧКІНА ЄВГЕНА 
ВОЛОДИМИРОВИЧА.
2.2. Обрати Секретарем Зборів БАКАКІНА ОЛЕКСАНДРА 
АНДРІЙОВИЧА.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛИЛИ:
3.1. Надати дозвіл на укладання Товариством значного 
правочину - Договору поруки із ТОВ «ФК «СОКУР» щодо 
часткового солідарного забезпечення виконання 
зобов'язання щодо погашення основної суми боргу за 
Облігаціями ТОВ «ФК «СОКУР» у розмірі 143 000 000,00 грн. 
(сто сорок три мільйони гривень 00 копійок).
3.2. Уповноважити Директора Товариства підписати 
відповідний Договір поруки із ТОВ «ФК «СОКУР», вказаний в 
п. 3.1. 
Позачергові загальні збори Товариства ініціювала Наглядова 
рада. Пропозиції до переліку питань порядку денного 
подавала Наглядова рада Товариства.

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн
Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

Сума виплачених 
дивідендів, грн
Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис За результатами звітного та попереднього років 

рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

звітний попередній
Усього активів 143012 143011
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 59 63
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Власний капітал 143010 143009
Статутний капітал 143000 143000
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

10 9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2 2
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 572000000 572000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) 
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

МОСТОБУДIВНЕ 
УПРАВЛIННя - 3,  
03449887 м. Київ , Київський, 02091,  
м. Київ, ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА,  
будинок 5-Б, квартира 88 80442594979,

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

27.04.2015

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

mbu@aspectgroup.com.ua

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АЛЬМIНСЬКИЙ 
КАМIНЬ", 31549731, вулиця 8 Березня, 
будинок 1-А, мiсто Днiпропетровськ, 
Жовтневий, Днiпропетровська область, 
49000, Україна, (0562)313754

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

27.04.2015

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

 www.alma-stone.com

РІЧНА ІНфОРМАЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПОЛIПЛАСТ", 
24424934, вулиця Польова, будинок 56, 
село Сурсько-Литовське, Дніпропетров-
ський район, Днiпропетровська область, 
52064, 0563715226

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

27.04.2015

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

www.poliplast.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННя №7”

РІЧНА ІНфОРМАЦІя ЕМІТЕНТА ЦІННИх ПАПЕРІВ 
ЗА 2014 РІК

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Будівельне управління №7", 
24220002, вул.Леніна, 118,  
с.Софіївська Борщагівка,  
Києво-Святошинський р-н,  
Київська обл, 08131, (044) 273-57-03

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

24220002.infosite.com.ua
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РІЧНА ІНфОРМАЦІя
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», 37841948, 
проспект Богдана Хмельницького, будинок 
102, місто Донецьк, Ворошиловський, 
Донецька область, 83015, 0623434574
За рішенням Наглядової ради Емітента № 3 
від 13.03.2015 року змінено місцезнаходжен-
ня емітента на «Україна, 04053, місто Київ, 
провулок Киянівський, будинок 7». На дату 
публікації реєстрація змін до установчих 
документів не проведена.

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

http://37841948.smida.gov.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«АУДИТ СЕРВІС ГРУП», 31714676

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори 

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2014 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік.
2. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності 
Товариства за 2013 рік.
3. Звіт і висновки Голови Наглядової Ради стосовно 
діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 
рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2013 рік.
З питання № 1 порядку денного:
«Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2013 рік».
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
1. Затвердити Звіт Директора Товариства про підсумки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
З питання № 2 порядку денного:
«Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності 
Товариства за 2013 рік».
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
2. Затвердити Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової 
звітності Товариства за 2013 рік.
З питання № 3 порядку денного:
«Звіт і висновки Голови Наглядової Ради стосовно діяльності 
Товариства за 2013 рік».
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
3. Затвердити Звіт і висновки Голови Наглядової Ради 
стосовно діяльності Товариства за 2013 рік.
З питання № 4 порядку денного:
«Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 
рік».
Акціонером прийняті РІШЕННЯ:
4.1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2013 
рік.
4.2. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2013 рік.
З питання № 5 порядку денного:
«Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 
2013 рік».
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
5. Чистий прибуток Товариства, отриманий в 2013 році 
залишити нерозподіленим.
Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала 
Наглядова рада Товариства.

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
03.06.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про укладення Товариством значного правочину щодо 
купівлі-продажу цінних паперів на суму понад 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної вартості.
З питання № 1 порядку денного:
«Про укладення Товариством значного правочину щодо 
купівлі-продажу цінних паперів на суму понад 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності».
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
1.1. Надати дозвіл на укладання Товариством значного 
правочину щодо продажу іменних інвестиційних сертифікатів 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРА-
ТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 35093832, (ПАЙОВИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ», код ЄДРІСІ 
2331628) у кількості 156 944 шт. (сто п'ятдесят шість тисяч 
дев'ятсот сорок чотири штуки) штук за ціною 156 956 000,00 
грн. (сто п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість 
тисяч гривень 00 копійок).
1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати 
відповідний Договір купівлі-продажу цінних паперів, вказаних 
в п. 1.1. 
З питання № 2 порядку денного:
«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня 
проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначен-
ням характеру правочинів та їх граничної вартості».
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
2.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» попередньо схвалити укладання значних 
правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 
(одного) року з дати проведення цих загальних зборів, щодо 
купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, 
граничною вартістю на кожен правочин, що не перевищує 
500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів гривень).
2.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 
2.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 500 000 
000,00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень).
2.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноваженою на 
це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 
(одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати 
всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочи-
нів, вказаних в п.2.1, за умови виконання п. 2.2. цього 
рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради 
Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно 
Статуту Товариства.
Повноваження загальних зборів здійснювалось акціонером 
одноосібно. Згідно ст.49 Закону України “Про акціонерні 
товариства” рішення акціонера оформлювалось письмово (у 
формі рішення).

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
15.09.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості 
голосів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про укладення Товариством значного правочину - Догово-
ру поруки із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» (ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ 38749600), щодо часткового солідарного 
забезпечення виконання зобов’язання щодо погашення 
основної суми боргу за Облігаціями ТОВ «ФК «СОКУР», на 
суму понад 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності.
З питання № 1 порядку денного:
Акціонером прийняте РІШЕННЯ:
1.1. Надати дозвіл на укладання Товариством значного 
правочину - Договору поруки із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«СОКУР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38749600), щодо 
часткового солідарного забезпечення виконання зобов’язання 
щодо погашення основної суми боргу за Облігаціями ТОВ «ФК 
«СОКУР» у розмірі 151 054 000,00 грн. (сто п’тдесят оди 
мільйон п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДжМЕНТ ГРУП»



№80, 28 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

215

1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати 
відповідний Договір поруки із ТОВ «ФК «СОКУР», вказаний в 
п. 1.1.
Повноваження загальних зборів здійснювалось акціонером 
одноосібно. Згідно ст.49 Закону України “Про акціонерні 
товариства” рішення акціонера оформлювалось письмово (у 
формі рішення).

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

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

Опис За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

звітний попередній
Усього активів 157010 157009
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 54 63
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 157009 157008
Статутний капітал 157000 157000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 628000000 628000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні) за 2014рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПЛЕМЗАВОД "МИХАЙЛIВКА", 
00486741Сумська , Лебединський, 42218, 
СУМСЬКА ОБЛ., ЛЕБЕДИНСЬКИЙ Р-Н, С.
МИХАЙЛIВКА, ВУЛ. ТРИХЛIБА, 26, вул. 
Трихлiба, 26 05445 3-22-46,

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

27.04.2015

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

www.00486741.emitents.org

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

ПП АФ "Альфа-Аудит", 31312205

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо емітент 
- акціонерне товари-
ство)

Проведені чергові загальні збори акціонерів 
28.03.2014р Порядок денний зборiв (перелiк 
питань, що виносяться на голосування): 1. 
Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт правлiння 
про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 р. Визначен-
ня основних напрямкiв дiяльностi на 2014 р. 
3. Звiт Наглядової ради Товариства. 4. Звiт 
ревiзiйної комiсiї.  5. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiтiв наглядової ради, 
правлiння та ревiзiйної комiсiї. 6. Затвер-
дження рiчного звiту товариства, порядок 
розподiлу прибутку за 2013 р.
З питань порядку денного збори вирiшили: 1. 
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб – 
Ткаченко Олена Анатолiївна, Жилава Оксана 
Михайлiвна та Андрiєнко Наталiя Миколаївна. 
2. Затвердити звiт правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi

Товариства в 2013 р.  Схвалити основнi 
напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 
3. Затвердити звiт наглядової ради 
Товариства за 2013 р. 4. Затвердити Звiт та 
висновки ревiзiйної комiсiї за 2013 р. 5. 
Визнати роботу Товариства в 2013 роцi 
задовiльною.  6. Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2013 рiк та направити 
прибуток за 2013 р. у сумi 295,0 тис. грн. на 
рахунок резервного капiталу.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 25494 25118
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5662 5559
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 7123 8870
Сумарна дебіторська заборгованість 1018 585
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 9
Власний капітал 16261 15895
Статутний капітал 3208 3208
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

366 295

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 335 352
Поточні зобов'язання і забезпечення 8898 8871
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.02853 0.02299

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

0.02853 0.02299

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12830292 12830292
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЛЕМЗАВОД “МИхАЙЛIВКА”
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІЛЬГОСПТЕхНІКА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 03743629
3. Місцезнаходження: 78700, Івано-Франківська область, Верхо-

винський район, смт Верховина, вул. Франка,109
4. Міжміський код, телефон та факс: 0343221505
5. Електронна поштова адреса: silgospt@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: немає
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II. Текст повідомлення
За рішенням Наглядової ради ПрАТ «Сільгосптехніка» (Протокол 

№13 засідання Наглядової ради від 23.04.2015р. в складі посадових 
осіб емітента у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень директо-
ра, відбулися наступні зміни: 

Переобрано на новий термiн: директор Дубінський Анатолій Геор-
гійович, паспорт СС 127193 вид. 29.06.1996р. виданий Верховин-
ським РВ УМВС України в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в 
статутному капіталі: 39,29%. На посаді перебував з 2012р. Термін 
призначення: 3 р. Попередня посада – директор ПрАТ «Сільгосптех-
ніка», голова правління ВАТ «Сільгосптехніка».

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Зміни посадової особи відбулися по причині 
закiнчення термiну повноважень директора.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор Дубінський А.Г. Дата 
23.04.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОфУРНІТУРНЕ 

ПІДПРИєМСТВО «ТЕКСТЕМП»
2. Код за ЄДРПОУ: 05421663
3. Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-63-97, 564-63-96
5. Електронна поштова адреса: office@tekstemp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.tekstemp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 

24.04.2015 року) подовжено термін перебування на посадах товариства 
до 30 квітня 2020 року наступним посадовим особам:

- Полякевич Надії Сергіївні (1951 року народження, паспорт серія МЕ 
№009627, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.05.2002р.) 
на посаді Голови Ревізійної комісії. Стаж роботи 46 років. Попередня по-
сада - ВАТ КМП «Текстемп», нормувальник. Володіння часткою в статут-
ному капіталі (надалі - СК): 0,028%;

- Пантюховій Тетяні Олександрівні (1957 року народження, паспорт се-
рія СН №865244, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
09.07.1998р.) на посаді Члена Ревізійної комісії. Стаж роботи 38 років. По-
передня посада - СП «Тема», головний бухгалтер. Володіння часткою в 
СК: 0,009%;

- Свистун Лідії Василівні (1955 року народження, паспорт серія СО 
№798394, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.02.2002р.) 
на посаді Члена Ревізійної комісії. Стаж роботи 41 рік. Попередня посада 
- Трест столових Харківського р-ну м.Києва, бухгалтер. Володіння часткою 
в СК: 0,028%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у жодної з 
вищевказаних посадових осіб немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством: Голова правління Корчак Віталій Петрович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВІАКОМПАНІя «ГОРЛИЦя»

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 товариство 

«Авіакомпанія «Горлиця»
2. Код за ЄДРПОУ: 30369224
3. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, проспект Возз`єднання,  

буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-295-40-32, 044-295-40-32
5. Електронна поштова адреса: avia@gorlitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 30369224.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» (надалі за текстом 
- Товариство), які відбулися 21.04.2015 року (протокол №20 від 
21.04.2015р.) В зв'язку з закінченням попереднього терміну обрання, 
Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена 
Наглядової ради Товариства - Мірошніченка Володимира Миколайови-
ча (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володіє акція-
ми Товариства. Обрано на новий 3 річний термін. Немає непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини. Назва посади, яку раніше 
обіймала особа - Голова Наглядової ради.

Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.04.2015 року (протокол №20 від 21.04.2015р.) В зв'язку з закінчен-
ням попереднього терміну обрання, Обрано (переобрано у той самий 
орган Товариства) на посаду члена Наглядової ради Товариства - Гор-
бачука Сергія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володіє акціями Товариства. Обрано на новий 3 річний термін. 
Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назва 
посади, яку раніше обіймала особа - Член Наглядової ради.

Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.04.2015 року (протокол №20 від 21.04.2015р.) В зв'язку з закінчен-
ням попереднього терміну обрання, Обрано (переобрано у той самий 
орган Товариства) на посаду члена Наглядової ради Товариства - 
Акціонера-юридичну особу - Держава Україна, в особі повноважного 
представника (за Довіреністю). Володіє акціями - 9423466, що складає 
35,69% статутного капіталу Товариства. Обрано на новий 3 річний тер-
мін. Назва посади, яку раніше обіймала особа - Член Наглядової 
ради.

Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.04.2015 року (протокол №20 від 21.04.2015р.) В зв'язку з закінчен-
ням попереднього терміну обрання, Обрано (переобрано у той самий 
орган Товариства) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства - Гри-
щенко Лілію Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Не володіє акціями Товариства. Обрано на новий 3 річний термін. Не-
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назва 
посади, яку раніше обіймала особа - Голова Ревізійної комісії.

Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.04.2015 року (протокол №20 від 21.04.2015р.) В зв'язку з закінчен-
ням попереднього терміну обрання, Обрано (переобрано у той самий 
орган Товариства) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства - Мі-
рошніченка Дмитра Володимировича (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано). Не володіє акціями Товариства. Обрано на новий 3 
річний термін. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Назва посади, яку раніше обіймала особа - юрисконсульт.

Згідно рішення Чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 
21.04.2015 року (протокол №20 від 21.04.2015р.) В зв'язку з закінченням 
попереднього терміну обрання, Обрано (переобрано у той самий орган 
Товариства) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства - Акціонера-
юридичну особу - Держава Україна, в особі повноважного представника 
(за Довіреністю). Володіє акціями - 9423466, що складає 35,69% статут-
ного капіталу Товариства. Обрано на новий 3 річний термін. Назва по-
сади, яку раніше обіймала особа - Член Ревізійної комісії.

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

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

Голова Правління Воронін С.В., 22.04.2015 р.
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 Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К.", М. 
ДНIПРОПЕТРОВСЬК", 00373882, 49051 
Днiпропетровська область Iндустрiальний 
район мiсто Днiпропетровськ вулиця 
Журналiстiв, будинок 11, 056 790-22-28

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015

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

www.dnkf.avk.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНТР-
ОЛЬ - АУДИТ", 22022137

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
23.04.2014. Осiб, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного не було. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження рiшення Наглядової Ради 
Товариства про надання повноважень з 
пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до 
моменту обрання лiчильної комiсiї.
2. Вiдкриття чергових загальних зборiв 
акцiонерiв, встановлення кiлькiсного складу 
лiчильної комiсiї, обрання членiв та голови 
лiчильної комiсiї, обрання голови та секретаря 
загальних зборiв. 
3. Встановлення порядку проведення 
чергових загальних зборiв, порядку проведен-
ня голосування на загальних зборах. 
4. Затвердження звiту директора товариства 
про результати виробничо-господарської 
дiяльностi товариства за 2013 рiк, визначення 
основних напрямiв дiяльностi товариства на 
2014 рiк. 
5. Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної 
комiсiї за наслiдками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013 
рiк,
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл прибутку за 2013 рiк. встановлен-
ня строку та порядку виплати частки прибутку 
(дивiдендiв), визначення порядку покриття 
збиткiв.
8. Про надання згоди на внесення змiн до 
договору застави вiд 15.10.2009 року, 
посвiдченого приватним нотарiусом Донецько-
го мiського нотарiального округу Трухiною I.Г. 
по реєстру № 3417, якi (змiни) пов”язанi зi 
змiнами ,що будуть внесенi до договору про 
вiдкриття кредитної лiнiї № 04-В-09/22/ЮО, 
укладеного ПрАТ “АВК” з АТ “СБЕРБАНК 
РОСIЇ” 15.10.2009р. (надалi Кредитний 
договiр), щодо змiни дiючих умов кредитуван-
ня та щодо iнших змiн.
9.Про уповноваження генерального директора 
ПАТ “КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
“А.В.К.” М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК” Гаряжа 
Олега Iвановича на укладання та пiдписання 
вiд iменi Товариства договору про внесення 
змiн до всiх договорiв застави та iпотеки , 
укладених в якостi забезпечення виконання 
зобов”язань ПрАТ “АВК” перед АТ “СБЕРБАНК 
РОСIЇ” за Кредитним договором , до договорiв

страхування та iнших пов”язаних з ними 
договорiв i документiв тощо , з правом 
визначити на власний розсуд усi iншi iстотнi 
умови договорiв про внесення змiн, що не 
обговоренi в питаннi 8 порядку денного.
ВИРIШИЛИ:
1.1. Погодити рiшення Наглядової Ради 
Товариства про надання повноважень з 
пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до 
моменту обрання лiчильної комiсiї.
2.1. Визнати цi черговi загальнi збори 
товариства правомочними.
2.2. Склад лiчильної комiсiї встановити у 
кiлькостi 7 ( семи ) членiв. До складу лiчильної 
комiсiї обрати наступних осiб: Хорошун Тетяну 
Василiвну - головою i членом лiчильної комiсiї;
Казакевич Тетяну Леонiдiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Хорольську Аллу Михайлiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Золотухiну Олену Олександрiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Будко Ольгу Володимирiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Свиту Iнну Сергiївну - членом лiчильної 
комiсiї,
Ковальчук Ольгу Олексiївну- членом лiчильної 
комiсiї.
2.3. Головою загальних зборiв товариства 
обрати Iвакiна Євгена Iвановича, секретарем 
чергових загальних зборiв товариства обрати 
Будко Тамару Григорiвну.
3.1. Встановити, що час для виступу однiєї 
особи за одним питанням порядку денного 
цих загальних зборiв не може перевищувати:
з питань № 1, 2, 3, 8, 9 порядку денного - 5 
(п’яти) хвилин;
з питання № 4, 5 ,6, 7 порядку денного - до 30 
( тридцяти) хвилин;
3.2.Час для виступу у дебатах однiєї особи за 
одним питанням порядку денного цих
загальних зборiв не може перевищувати 5 
(п’яти) хвилин.
3.3. Встановити, що голосування щодо 
прийняття рiшень з питань порядку
денного цих загальних зборiв здiйснювати iз 
застосуванням бюлетенiв.
4.1. Затвердити звiт генерального директора 
товариства про результати виробничо-
господарської дiяльностi товариства за 2013 
рiк, та визначення основних напрямiв 
дiяльностi товариства на 2014 рiк. 
5.1. Затвердити звiт i висновки ревiзiйної комiсiї 
за наслiдками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк,
6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть 
товариства за 2013 рiк.
7.1. Прибуток, отриманий Товариством в 2013 
роцi направити на збiльшення обiгових коштiв 
Товариства. 
7.2. Нарахування та виплату дивiдендiв на 
простi акцiї за пiдсумками роботи за 2013 рiк 
не здiйснювати.
7.3. Виплату дивiдендiв на привiлейованi акцiї 
здiйснити за рахунок чистого прибутку звiтного 
року Товариства з розрахунку 10% вiд 
номiнальної вартостi акцiї.
7.4. Встановити дату перелiку акцiонерiв, що 
мають право на отримання дивiдендiв, до 01 
червня 2014 року.
7.5. Виплату дивiдендiв на привiлейованi акцiї 
здiйснити з 01 червня до 30 червня 2014 року.
8.1. Не приймати рiшення з питання порядку 
денного про надання згоди на внесення змiн 
до договору застави вiд 15.10.2009 
року,посвiдченого приватним нотарiусом

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОНДИТЕРСЬКА фАБРИКА “А.В.К.”,  
м. ДНIПРОПЕТРОВСЬК”
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Донецького мiського нотарiального округу 
Трухiною I.Г. по реєстру № 3417, якi (змiни) 
пов”язанi зi змiнами ,що будуть внесенi до 
договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 
04-В-09/22/ЮО, укладеного ПрАТ “АВК” з АТ 
“СБЕРБАНК РОСIЇ” 15.10.2009р. (надалi 
Кредитний договiр), щодо змiни дiючих умов 
кредитування та щодо iнших змiн.
9.1. Не приймати рiшення з питання порядку 
денного про уповноваження генерального 
директора ПАТ “КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
“А.В.К.” М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК” Гаряжа Олега 
Iвановича на укладання та пiдписання вiд 
iменi Товариства договору про внесення змiн 
до всiх договорiв застави та iпотеки , 
укладених в якостi забезпечення виконання 
зобов”язань ПрАТ “АВК” перед АТ “СБЕРБАНК 
РОСIЇ” за Кредитним договором , до договорiв 
страхування та iнших пов”язаних з ними 
договорiв i документiв тощо , з правом 
визначити на власний розсуд усi iншi iстотнi 
умови договорiв про внесення змiн, що не 
обговоренi в питаннi 8 порядку денного.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 26.05.2014
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не було. Особа, що 
iнiцiювала проведення позачергових зборiв 
акцiонерiв - Наглядова рада.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження рiшення Наглядової Ради 
Товариства про надання повноважень з 
пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до 
моменту обрання лiчильної комiсiї.
2. Вiдкриття позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв, встановлення кiлькiсного складу 
лiчильної комiсiї, обрання членiв та голови 
лiчильної комiсiї, обрання голови та секретаря 
позачергових загальних зборiв. 
3. Встановлення порядку проведення 
позачергових загальних зборiв, порядку 
проведення голосування на позачергових 
загальних зборах. 
4. Про внесення змiн в iснуючi договори 
застави та iпотечнi договори з банкiвськими 
установами. Про укладання з банкiвськими 
установами договорiв застави, iпотеки, 
вiдступлення права вимоги та iнших договорiв 
забезпечення. Про визначення особи, 
уповноваженої на укладання та пiдписання 
вищевказаних договорiв, та iнших документiв, 
пов’язаних з укладанням вищезазначених 
договорiв, а також про визначення особи, 
уповноваженої на внесення змiн i доповнень 
до зазначених договорiв. 
5. Про затвердження ринкової вартостi майна, 
яке передається Товариством в заставу/
iпотеку банкiвським установам в якостi 
забезпечення виконання кредитних 
зобов’язань Товариства перед банкiвськими 
установами. 
6. Про затвердження договорiв, укладених з 
банкiвськими установами, та договорiв про 
внесення змiн до iснуючих договорiв, 
укладених з банкiвськими установами, а також 
про визначення особи, уповноваженої на 
внесення змiн i доповнень до зазначених 
договорiв. 
ВИРIШИЛИ:
1.1. Погодити рiшення Наглядової Ради 
Товариства про надання повноважень з 
пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до 
моменту обрання лiчильної комiсiї.
2.1. Визнати цi позачерговi загальнi збори 
товариства правомочними.
2.2. Склад лiчильної комiсiї встановити у 
кiлькостi 7 ( семи ) членiв. До складу лiчильної 
комiсiї обрати наступних осiб: Хорошун Тетяну 
Василiвну - головою i членом лiчильної комiсiї;
Казакевич Тетяну Леонiдiвну - членом 
лiчильної комiсiї;

Хорольську Аллу Михайлiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Золотухiну Олену Олександрiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Будко Ольгу Володимирiвну - членом 
лiчильної комiсiї;
Свиту Iнну Сергiївну - членом лiчильної 
комiсiї,
Ковальчук Ольгу Олексiївну- членом лiчильної 
комiсiї.
2.3. Головою позачергових загальних зборiв 
товариства обрати Iвакiна Євгена Iвановича, 
секретарем позачергових загальних зборiв 
товариства обрати Будко Тамару Григорiвну.
3.1. Встановити, що час для виступу однiєї 
особи за одним питанням порядку денного 
цих загальних зборiв не може перевищувати:
з питань № 1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного - 5 
(п'яти) хвилин;
3.2.Час для виступу у дебатах однiєї особи за 
одним питанням порядку денного цих
загальних зборiв не може перевищувати 5 
(п'яти) хвилин.
3.3. Встановити, що голосування щодо 
прийняття рiшень з питань порядку
денного цих позачергових загальних зборiв 
здiйснювати iз застосуванням бюлетенiв.
4.1. Затвердити внесення змiн в iснуючi 
договори застави та iпотечнi договори з 
банкiвськими установами. Про укладання з 
банкiвськими установами договорiв застави, 
iпотеки, вiдступлення права вимоги та iнших 
договорiв забезпечення. Про визначення 
особи, уповноваженої на укладання та 
пiдписання вищевказаних договорiв, та iнших 
документiв, пов'язаних з укладанням 
вищезазначених договорiв, а також про 
визначення особи, уповноваженої на 
внесення змiн i доповнень до зазначених 
договорiв. 
5.1.Затвердити ринкову вартостi майна, яке 
передається Товариством в заставу/iпотеку 
банкiвським установам в якостi забезпечення 
виконання кредитних зобов'язань Товариства 
перед банкiвськими установами. 
6.1. Затвердити договори, укладенi з 
банкiвськими установами, та договори про 
внесення змiн до iснуючих договорiв, 
укладених з банкiвськими установами, а також 
про визначення особи, уповноваженої на 
внесення змiн i доповнень до зазначених 
договорiв.

6. Інформація про дивіденди
За 

результа-
тами 

звітного 
періоду

За результа-
тами періоду,

 що 
передував 
звітному

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 0.00  37823.30  0.00  37823.30

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн. 

 0.00  1.90  0.00  1.90

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

 0.00  0.00  0.00  30620.71

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

 . . 08.04.2015  . . 16.04.2014

Дата виплати 
дивідендів

 . .  . .  . . 30.06.2014

Опис На загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 
23.04.2014р. було вирiшено не нараховувати 
дивiденди за простими акцiями. Дивiденди за 
привiлейованими акцiями за 2013 рiк нарахованi 
згiдно з вимогами Статуту. Строк виплати дивiдендiв - 
з 01.06.2014р. по 30.06.2014р. 
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На загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 
15.04.2015р.. було вирiшено не нараховувати 
дивiденди за простими акцiями. Дивiденди за 
привiлейованими акцiями за 2014 рiк нарахованi 
згiдно з вимогами Статуту. Строк виплати дивiдендiв - 
з 01.06.2015р. по 30.06.2015р. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  335525  235550
Основні засоби (за залишковою вартістю)  184251  203160
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1865  6222
Сумарна дебіторська заборгованість  145836  25568
Грошові кошти та їх еквіваленти  3450  434
Власний капітал  182949  185478

Статутний капітал  15390  15390
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 82553  77773

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  7884  9221
Поточні зобов'язання і забеспечення  144692  40851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -5.58176270  2.15676270

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

 -5.58176270  2.15676270

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  790073  790073
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ____________ Гаряжа Олег Iванович

 Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНЕЦЬКОКС", 00191112, 83086 Донецька 
область м.Донецьк вул.Зарiчна, буд.1, 
0623873070

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015 

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

donetskcoke.com

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Український корпоратив-
ний аудит", 33620564

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
18.04.2014 р. об 11.00 за адресою: 83086, м.
Донецьк, вул.Зарiчна , буд.1, будiвля 
заводських органiзацiй ПАТ “ДОНЕЦЬККОКС”, 
2 поверх, зал засiдань. Порядок денний:
1. Обрання лiчiльної комiсiї та затвердження 
регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2013 рiк.
5. Визначення порядку покриття збиткiв за 
результатами дiяльностi Товариства у 2013 
роцi. 
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту 
Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дня проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру 
правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного, немає.Позачергових 
pагальних зборiв немає. 
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Прийняте рiшення “Передати повноважен-
ня лiчильної комiсiї даних загальних зборiв 
депозитарнiй установi товариства - Товари-
ству з обмеженою вiдповiдальнiстю

“Об’єднана реєстрацiйна компанiя” та 
затвердити регламент Загальних зборiв 
Товариства.”  
2. Прийняте рiшення "Затвердити Звiт 
Генерального директора товариства про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк." 
3. Прийняте рiшення "Затвердити Звiт 
Наглядової ради товариства за 2013 рiк."
4. Прийняте рiшення "Затвердити рiчну 
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк"
5. Прийняте рiшення "Збитки, отриманi 
Товариством за результатом дiяльностi у 2013 
роцi, у розмiрi 34 559 587,21 грн., покрити за 
рахунок нерозподiленого прибутку Товари-
ства минулих рокiв."
6. Прийняте рiшення "Внести (затвердити) 
змiни до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї."
7. Прийняте рiшення “На пiдставi ч.3. ст.70 
Закону України “Про акцiонернi товариства” 
попередньо схвалити укладання значних 
правочинiв , якi вчинятимуться Товариством у 
ходi його поточної господарської дiяльностi 
протягом 1 року з дня проведення цих зборiв.”

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  466818  516742
Основні засоби (за залишковою вартістю)  45126  89141
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  19448  21184
Сумарна дебіторська заборгованість  368291  397658
Грошові кошти та їх еквіваленти  2978  3818
Власний капітал  154618  277900
Статутний капітал  62271  62271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  92347  215629
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  312200  238842
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.49493750  -0.13869110

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

 --  -- 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  249086000  249086000
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ____________ Шабанов Андрiй Леонiдович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНЕЦЬККОКС”
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Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДРУЖКIВСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", 
00191796,
84205 Донецька область, м.Дружкiвка, вул.
Поленова, буд.112, (06267)3-39-73

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

 27.04.2015р. 

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

http://www.ru.umgukraine.com/glino_
dobyvauchee_napr

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ", 
33620564

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
28.03.2014
Пропозицiй щодо питань порядку денного не 
надходило.
Порядок денний:1.Про обрання Головуючого, 
Секретаря та Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту 
роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. 2.Звiт Наглядової ради про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк.3.Звiт Генерального директо-
ра про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.4.Звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2013 
рiк.5.Затвердження фiнансової звiтностi 
Товариства за 2013 рiк.6.Про затвердження 
порядку розподiлу прибутку Товариства за 
2013 рiк, строку та порядку виплати 
дивiдендiв.7.Про внесення змiн до Статуту 
Товариства.8.Про змiни в органах управлiння 
Товариством.9.Про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз 
зазначенням характеру правочинiв та їх 
граничної сукупної вартостi.
Результати розгляду питань порядку денного:
З питання № 1 ВИРIШИЛИ: 1.1.Обрати 
Лiчильну комiсiю. 1.2. Обрати Головуючого 
Загальними зборами акцiонерiв. 1.3. Обрати 
Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
Затвердити порядок розгляду питань Порядку 
денного Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. 1.4. Затвердити регламент роботи 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З питання № 2 ВИРIШИЛИ: 2. Затвердити звiт 
Наглядової ради про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 
рiк.
З питання № 3 ВИРIШИЛИ: 3. Затвердити звiт 
Генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк . 
З питання № 4 ВИРIШИЛИ: 4. Затвердити Звiт 
Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк та висновки стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
З питання № 5 ВИРIШИЛИ: 5. Затвердити 
Баланс Товариства на 31.12.2013 р. та Звiт 
про фiнансовi результати за 2013 рiк. 

З питання № 6 ВИРIШИЛИ: 6. Збитки, 
отриманi Товариством у 2013 роцi, у розмiрi  
8 710 000 (вiсiм мiльйонiв сiмсот десять тисяч) 
гривень, покрити за рахунок прибуткiв 
майбутнiх перiодiв.
З питання № 7 ВИРIШИЛИ: 7.1.Внести змiни 
до Статуту Товариства в зв’язку з приведен-
ням Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України “Про акцiонернi товариства”. 7.2. 
Затвердити нову редакцiю Статуту Товари-
ства. 7.3. Доручити Генеральному директору 
Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 
Товариства та здiйснити всi дiї, необхiднi для 
державної Статуту Товариства у новiй редакцiї 
з правом залучення третiх осiб.
З питання № 8 ВИРIШИЛИ: 8.1.Припинити 
повноваження Наглядової ради Товариства у 
складi однiєї особи - UMG UNITED MINERALS 
GROUP LIMITED (Кiпр), код 184675. 8.2.Обра-
ти Наглядову раду Товариства у складi однiєї 
особи строком на три роки - VESCO LIMITED 
(Кiпр), код 184675. 8.3.Припинити повноважен-
ня Ревiзiйної комiсiї Товариства - ПАТ 
“ВЕСКО”. 8.4.Обрати Ревiзiйну комiсiю 
Товариства у складi однiєї особи строком на 
три роки - ПАТ “ВЕСКО”. 8.5. Доручити 
Генеральному директору Товариства 
Цимарману Євгенiю Вiталiйовичу пiдписати 
договiр з Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З питання № 9 ВИРIШИЛИ: 9. На пiдставi ч. 3 
ст. 70 Закону України “Про акцiонернi 
товариства” попередньо схвалити значнi 
правочини, якi вчинятимуться Товариством у 
ходi його поточної господарської дiяльностi 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих 
загальних зборiв, щодо: 9.1.укладання 
договорiв на отримання кредитiв (позик), 
лiзингу, отримання акредитивiв, банкiвських 
гарантiй, надання застав, порук, права 
договiрного та/або примусового (безакцептно-
го) списання коштiв з банкiвських рахункiв 
Товариства, якi вчиняються у зв’язку з 
залученням фiнансування (у тому числi 
шляхом випуску цiнних паперiв), наданням та/
або отриманням кредитiв (позик) Товариством 
чи iншими особами, граничною вартiстю на 
кожен правочин, яка еквiвалентна  
100 000 000, 00 (сто мiльйонiв) доларiв США 
за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення 
правочину.Гранична сукупна вартiсть усiх 
правочинiв, вказаних у цьому пунктi, не 
повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто 
п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США за 
офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення 
правочину. 9.2. уповноваження Наглядової 
Ради Товариства: 9.2.1.приймати рiшення про 
укладення конкретних договорiв (правочинiв) 
на отримання кредитiв (позик), лiзингу, 
отримання акредитивiв, банкiвських гарантiй, 
надання застав, порук, права договiрного та/
або примусового (безакцептного) списання 
коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi 
вчиняються у зв’язку з залученням 
фiнансування (у тому числi шляхом випуску 
цiнних паперiв), наданням та/або отриманням 
кредитiв (позик) Товариством чи iншими 
особами; 9.2.2.приймати рiшення про укладен-
ня конкретних договорiв (правочинiв) щодо 
отримання Товариством фiнансових послуг, 
будь-яких iнших договорiв, пов’язаних з 
вищевказаними договорами (правочинами), в 
тому числi, але не виключно, договорiв 
поруки, банкiвської гарантiї тощо; 
9.2.3.визначати перелiк основних засобiв 
Товариства, якi можуть передаватися в 
заставу/iпотеку на виконання цього рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРУжКIВСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННя”
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затверджувати результати незалежної оцiнки 
таких основних засобiв, проведеної незалеж-
ним оцiнювачем; 9.2.4.визначати уповноваже-
них осiб на укладення (пiдписання) вiд iменi 
Товариства договорiв (правочинiв), вказаних в 
пунктi 9.1 цього питання порядку денного.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  276310  195000
Основні засоби (за залишковою вартістю)  43802  38825
Довгострокові фінансові інвестиції  35288  31227
Запаси  52755  63434
Сумарна дебіторська заборгованість  63375  27715

Грошові кошти та їх еквіваленти  51268  6245
Власний капітал  202436  145515
Статутний капітал  14826  14826
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  155875  97236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  36014  28134
Поточні зобов'язання і забеспечення  37860  21351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  1.97947240  -0.29274010
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 1.97751180  -0.29245010

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  29623550  29623550
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор _________ Цимарман євгенiй Вiталiйович

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», 00232124, вул.
Зiнькiвська, 57, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, 0532-53-41-34; 2.Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 24.04.2015р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://00232124.smida.gov.
ua; 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Право-Аудит 
Т.В.», 31644117; 5.Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори 
відбулися 17.04.2014,Порядок денний: 1).брання членів лічильної комісії, 
визначення термінів її повноважень. Затвердження умов договору про ви-
конання повноважень лічильної комісії. 2).Звіт Генерального директора 
ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2013р. та основні напрями діяльності на 2014р. 3).Звіт та висновки 
Ревізійної комісії про фінансово- господарську діяльність Товариства у 
2013р. 4).Затвердження річного звіту ПАТ «ПААЗ» за 2013р. 5).Звіт Нагля-
дової ради ПАТ «ПААЗ». 6).Про прибуток (збиток) Товариства у 2013р., ви-
плату дивідендів за підсумками роботи у 2013р. та формування фондів 
ПАТ «ПААЗ» у 2014р. 7). Про затвердження договорів, укладених ПАТ» 
ПААЗ». 8).Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення 
його в новій редакції. 9).Про зміни в складі органів управління. Пропозицiй 
до перелiку питань порядку денного не надходило. Всі питання розглянуті 
та ухвалені. 6. Інформація про дивіденди. За результатами 2013-2014рр. 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 743405 788213
Основні засоби (за залишковою вартістю) 73016 73533
Довгострокові фінансові інвестиції 157905 157905
Запаси 24191 18863
Сумарна дебіторська заборгованість 482894 535113
Грошові кошти та їх еквіваленти 4190 1879
Власний капітал -87136 1120
Статутний капітал 25216 25216
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -112352 -24096
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 445078 409790
Поточні зобов'язання і забезпечення 385463 377303
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,875 -0,3561

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

-0,875 -0,3561

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100863020 100863020
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Ве-
селка», 03056604, вул.Калініна, 13, м.Полтава, Полтавська обл., 36021, 
(0532) 519-300; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р. 3.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http:// 03056604.smida.gov.ua; 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з об-
меженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український корпоратив-
ний аудит», 33620564; 5.Інформація про загальні збори: Чергові загальні 
збори акціонерів відбулися 25.04.2014р, Порядок денний: 1).Обрання лі-
чильної комісії зборів. 2).Обрання голови та секретаря зборів, та затвер-
дження процедури та регламенту зборів. 3).Звіти: Голови правління про 
фінансово- господарську діяльність товариства за 2013р., наглядової ради 
про роботу за 2013р., Ревізійної комісії за результатами фінансово – госпо-
дарської діяльності товариства за 2013р., затвердження річної фінансової 
звітності, балансу та використання прибутку за 2013р. 4).Переобрання го-
лови правління. 5).Переобрання наглядової ради. 6).Переобрання ревізій-
ної комісії. 7).Про зміну юридичної адреси товариства (місцезнаходження). 
8).Затвердження змін і доповнень до Статуту товариства. 9).Затвердження 
рішень правління і наглядової ради. 10).Про надання повноважень прав-
лінню на вчинення значних правочинів. Пропозицiй до перелiку питань по-
рядку денного не поступало. Всі питання розглянуті та ухвалені. 6. Інфор-
мація про дивіденди: За результатами 2013-2014 рр. рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5421 6128
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1706 2202
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3377 3225
Сумарна дебіторська заборгованість 314 475
Грошові кошти та їх еквіваленти 24 101
Власний капітал 2865 2812
Статутний капітал 939 939
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 441 388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2556 3316
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,0131 0,0216

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

0,0131 0,0216

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3754560 3754560
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0
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 Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕС-
КО", 00282049, 
84205 Донецька область, м. Дружкiвка, вул. 
Iндустрiальна, буд.2, 
(06267)3-45-42

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

27.04.2015р. 

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

http://www.ua.umgukraine.com/glino_
dobyvauchee_napr

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ", 
33620564

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
28.03.2014р.
Пропозийiй щодо питань порядку денного не 
надходило.
Порядок денний:1.Про обрання Головуючого, 
Секретаря та Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту 
роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. 2.Звiт Наглядової ради про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк. 3.Звiт Генерального 
директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 
рiк. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 
2013 рiк.5.Затвердження фiнансової звiтностi 
Товариства за 2013 рiк. 6.Про затвердження 
порядку розподiлу прибутку Товариства за 
2013 рiк, строку та порядку виплати 
дивiдендiв.7.Про внесення змiн до Статуту 
Товариства.8.Про змiни в органах управлiння 
Товариством.9.Про попереднє схвалення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз 
зазначенням характеру правочинiв та їх 
граничної сукупної вартостi.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ВИРIШИЛИ: 
З питання першого.1.1.Обрати Лiчильну 
комiсiю.1.2. Обрати Головуючого Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. 1.3. Обрати 
Секретая Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. Затвердити порядок розгляду 
питань Порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.1.4. Затвердити 
регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.
З питання другого.2. Затвердити звiт 
Наглядової ради про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2013 
рiк .
З питання третього. 3. Затвердити звiт 
Генерального директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк 
З питання четвертого.4. Затвердити Звiт 
Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013 рiк та висновки стосовно 
фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк .
З питання п’ятого. 5. Затвердити Баланс 
Товариства на 31.12.2013 р. та Звiт про 
фiнансовi результати за 2013 рiк.

З питання шостого.6. Прибуток, отриманий 
Товариством у 2013 роцi, у сумi 94 986 000,00 
гривень залишити нерозподiленим.
З питання сьомого.7.1.Внести змiни до 
Статуту Товариства в зв’язку з приведенням 
Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону 
України “Про акцiонернi товариства”. 
7.2.Затвердити нову редакцiю Статуту 
Товариства.7.3.Доручити Генеральному 
директору Товариства пiдписати нову 
редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi 
дiї, необхiднi для державної Статуту Товари-
ства у новiй редакцiї з правом залучення 
третiх осiб.
З питання восьмого.8.1.Припинити повнова-
ження Наглядової ради Товариства у складi 
однiєї особи - UMG UNITED MINERALS 
GROUP LIMITED (Кiпр), код 184675. 8.2.Обра-
ти Наглядову раду Товариства у складi однiєї 
особи строком на три роки - VESCO LIMITED 
(Кiпр), код 184675.8.3.Припинити повноважен-
ня Ревiзiйної комiсiї Товариства - ВАТ 
“ДРУЖКIВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ”.8.4.Обрати Ревiзiйну 
комiсiю Товариства у складi однiєї особи 
строком на три роки - ПАТ “ДРУЖКIВСЬКЕ 
РУДОУПРАВЛIННЯ”. 8.5.Доручити Генераль-
ному директору Товариства Цимарману 
Євгенiю Вiталiйовичу пiдписати договiр з 
Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З питання дев’ятого.9. На пiдставi ч. 3 ст. 70 
Закону України “Про акцiонернi товариства” 
попередньо схвалити значнi правочини, якi 
вчинятимуться Товариством у ходi його 
поточної господарської дiяльностi протягом 1 
(одного) року з дня проведення цих загальних 
зборiв, щодо:9.1.укладання договорiв на 
отримання кредитiв (позик), лiзингу, отриман-
ня акредитивiв, банкiвських гарантiй, надання 
застав, порук, права договiрного та/або приму-
сового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиня-
ються у зв’язку з залученням фiнансування (у 
тому числi шляхом випуску цiнних паперiв), 
наданням та/або отриманням кредитiв (позик) 
Товариством чи iншими особами, граничною 
вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 
100 000 000, 00 (сто мiльйонiв) доларiв США 
за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення 
правочину.
Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, 
вказаних у цьому пунктi, не повинна переви-
щувати 150 000 000,00 (сто п’ятдесят 
мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом 
НБУ на дату вчинення 
правочину.9.2.уповноваження Наглядової 
Ради Товариства:
9.2.1.приймати рiшення про укладення 
конкретних договорiв (правочинiв) на 
отримання кредитiв (позик), лiзингу, отриман-
ня акредитивiв, банкiвських гарантiй, надання 
застав, порук, права договiрного та/або приму-
сового (безакцептного) списання коштiв з 
банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиня-
ються у зв’язку з залученням фiнансування (у 
тому числi шляхом випуску цiнних паперiв), 
наданням та/або отриманням кредитiв (позик) 
Товариством чи iншими особами; 
9.2.2.приймати рiшення про укладення 
конкретних договорiв (правочинiв) щодо 
отримання Товариством фiнансових послуг, 
будь-яких iнших договорiв, пов’язаних з 
вищевказаними договорами (правочинами), в 
тому числi, але не виключно, договорiв 
поруки, банкiвської гарантiї тощо;  
9.2.3.визначати перелiк основних засобiв 
Товариства, якi можуть передаватися в 
заставу/iпотеку на виконання цього рiшення
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загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та 
затверджувати результати незалежної оцiнки 
таких основних засобiв, проведеної незалеж-
ним оцiнювачем;9.2.4.визначати уповноваже-
них осiб на укладення (пiдписання) вiд iменi 
Товариства договорiв (правочинiв), вказаних в 
пунктi 9.1 цього питання порядку денного.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній

Усього активів  982080  627517
Основні засоби (за залишковою вартістю)  214858  199062
Довгострокові фінансові інвестиції  7310  7309
Запаси  172972  91341

Сумарна дебіторська заборгованість  354389  231906
Грошові кошти та їх еквіваленти  164400  33274
Власний капітал  747643  482582
Статутний капітал  57553  57553
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  692209  426003
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  34996  51443
Поточні зобов'язання і забеспечення  199441  93492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2.31444190  0.90156000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 2.31271910  0.90088890

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  115019520  115019520
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор __________ Цимарман євгенiй Вiталiйович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОМПАНIя «КРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 20842474
3. Місцезнаходження: 04176, мiсто Київ, Електрикiв
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445904800 0445904801
5. Електронна поштова адреса: Krayina@krayina.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: www.krayina.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 

(протокол № 41) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна» Буглака Юрiя Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi, з 11.04.2013р. по 
22.04.2015р. До припинення повноважень перебував на посадi члена Наглядо-
вої ради ПАТ «СК «Країна».

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна» Ворушилiна Костянтина Миколайовича. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК 
«Країна» не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi, з 
11.04.2013р. по 22.04.2015р. До припинення повноважень перебував на посадi 
члена Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна» Зiмiна Олега Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого посадова особа перебувала на посадi, з 11.04.2013р. по 
22.04.2015р. До припинення повноважень перебував на посадi члена Наглядо-
вої ради ПАТ «СК «Країна».

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «СК 
«Країна» Небилицi Олександра Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi, з 11.04.2013р. по 
22.04.2015р. До припинення повноважень перебував на посадi члена Наглядо-
вої ради ПАТ «СК «Країна».

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) обрано членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Буглака 
Юрiя Олександровича строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на роз-

криття паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Краї-
на» не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ 
«Український промислово-iнвестицiйний концерн», Заступник Генерального ди-
ректора з правових питань; ПАТ «Мiжнародний Iнвестицiйний Банк», член На-
глядової ради; ПАТ «СК «Країна», член Наглядової ради.

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) обрано членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Зiмiна Оле-
га Петровича строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Каїна» не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ 
«Мiжнародний iнвестицiйний банк», член Наглядової ради; ПАТ «СК «Країна», 
член Наглядової ради.

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) обрано членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Мишка 
Андрiя Григоровича строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «СК «Кра-
їна», директор з врегулювання.

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) обрано членом Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Атаманен-
ко Раїсу Вiкторiвну строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не 
володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «СК «Кра-
їна», директор з розвитку особистих видiв страхування.

22.04.2015р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» 
(протокол № 41) обрано Ревiзором ПАТ «СК «Країна» Мохнатко Ольгу Леонiдiвну 
строком на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Аудиторська фiрма «Єв-
ропейська аудиторська група», аудитор; ПАТ «Київський завод експеримен-
тальних конструкцiй», Голова Ревiзiйної комiсiї.

22.04.2015р. рiшенням Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» (протокол  
№ 01/2015) обрано Головою Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» Буглака Юрiя 
Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Осо-
ба часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «Країна» не володiє. Особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «Український промислово-
iнвестицiйний концерн», Заступник Генерального директора з правових питань; 
ПАТ «Мiжнародний Iнвестицiйний Банк», член Наглядової ради; ПАТ «СК «Кра-
їна», Голова Наглядової ради.

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Голова Правлiння Наконечний Олександр Васильович, 24.04.2015 р.

Річна інформація 
ПрАТ «ПМК-39» за 2014 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Полтавська пересувна механізована колона №39», 01037465, 

вул.Кагамлика,68, м. Полтава, Полтавська обл., 36008, 0532-50-80-57. 
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:24.04.2015р. 3.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://01037465.smida.gov.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОЛТАВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕхАНІЗОВАНА КОЛОНА №39»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 28 квітня 2015 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА», 00309753, Площа Інтернаці-
ональна, будинок 24, м. Лебедин, Лебединський, Сумська, 42200, (05445) 
2-16-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.fabrika.emitents.org

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
«Професіонал СВ», 31311751

5. Інформація про загальні збори 28.04.2014, чергові. Голова Зборів Ко-
вальова Світлана Вікторівна оголосила порядок денний Зборів: 

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Розгляд річного звіту Директора про результати фінансово - госпо-
дарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду цього звіту. 

3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності То-
вариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.

4. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності 
Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту.

5. Затвердження річного звіту (балансу, звіту про фінансові результати) 
Товариства за 2013 рік.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (пра-

вочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
(таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. 

9. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (пра-
вочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 
такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 
товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 

11. Про визначення уповноваженої особи з питань підписання Статуту 
Товариства в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з пи-
тань державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товари-
ства. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства 
в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи з питань підписання 
Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства.За результатами голосування 
прийняте рішення: 1) схвалити доручення з підрахунку голосів за підсумка-
ми голосування по першому питанню порядку денного - «Обрання лічиль-
ної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства» Реєстраційній 
комісії Зборів у складі: Семененко Любов Георгіївни, Пономаренко Віри 
Іванівни;2) обрати Лічильну комісію Зборів у складі 2 (двох) осіб: голова – 
Семененко Любов Георгіївна, секретар – Пономаренко Віра Іванівна.ДРУ-
ГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Директора про 
результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. За результатами 
голосування прийняте рішення: визнати роботу Директора Товариства в 
2013 році задовільною та затвердити річний звіт Директора Товариства 
про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 
рік.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Наглядо-
вої ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду цього звіту.За результатами голосування 
прийняте рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2013 
році задовільною та затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства 
про результати діяльності Товариства за 2013 рік.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про ре-
зультати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду цього звіту.За результатами голосування прийняте рішення: 
визнати роботу Ревізора Товариства в 2013 році задовільною та затверди-

ти річний звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства 
за 2013 рік.П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного 
звіту (балансу, звіту про фінансові результати) Товариства за 2013 рік.За 
результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт (ба-
ланс, звіт про фінансові результати) Товариства за 2013 рік.ШОСТЕ ПИ-
ТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2014 рік.За результатами голосування прийняте рішення: 
затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.СЬОМЕ 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 
2013 рік.За результатами голосування прийняте рішення: отриманий Това-
риством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році 
збиток у сумі 77 204,28 грн. (сімдесят сім тисяч двісті чотири гривні 28 копі-
йок) покривати поступово за рахунок прибутку майбутніх періодів.ВОСЬМЕ 
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значно-
го (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 
відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства.За результатами голосування при-
йняте рішення: попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року 
в ходi поточної господарської дiяльностi значних правочинів, у тому числi: 
кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, iпотеки, а також до-
говорів поруки, позики, вiдчуження майна, майнових прав, договорів 
вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших госпо-
дарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-
якою iз сторiн, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками) переви-
щує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 
309250,00 грн. (триста дев’ять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 копійок), 
але менше ніж 618500,00 грн. (шістсот вісімнадцять тисяч п’ятсот гривень 
00 копійок). При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є 
чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна 
Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу 
гривнi до iноземних валют.ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: При-
йняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 
(таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного това-
риства.За результатами голосування прийняте рішення: попередньо схва-
лити вчинення Товариством протягом року в ходi поточної господарської 
дiяльностi значних правочинів, у тому числi: кредитних договорів, догово-
рів овердрафту, застави, iпотеки, а також договорів поруки, позики, 
вiдчуження майна, майнових прав, договорів вiдступлення права вимоги 
та переведення боргу, оренди, та iнших господарських договорів, за якими 
Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочи-
нів сукупно за однорідними ознаками), становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 
що становить від 618500,00 грн. (шістсот вісімнадцяти тисяч п’ятста гри-
вень 00 копійок) до 10000000,00 грн. (десяти мільйонів гривень 00 копійок). 
При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним неза-
лежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до 
iноземних валют.ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін 
до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвер-
дження Статуту Товариства в новій редакції.За результатами голосування 
прийняте рішення: 1) внести зміни до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новій редакції; 2) затвердити Статут Товариства у новій ре-
дакції.ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення 
уповноваженої особи з питань підписання Статуту Товариства в новій ре-
дакції. Про визначення уповноваженої особи з питань державної реєстра-
ції Статуту Товариства в новій редакції.За результатами голосування при-
йняте рішення: 1) уповноважити Голову Зборів Ковальову Світлану 
Вікторівну на підписання нової редакції Статуту Товариства;2) уповнова-
жити Директора Товариства Парафєйника Віктора Анатолійовича здійсни-
ти всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту То-
вариства в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного 
законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.ДВА-
НАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення 
про Загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Положення про 
Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Про визначення 
уповноваженої особи з питань підписання Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства в новій редакції.За результатами голосування при-
йняте рішення: з метою приведення Положення про Загальні збори акціо-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
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нерів Товариства у відповідність Статуту Товариства:1) внести до Поло-
ження про Загальні збори акціонерів Товариства зміни шляхом викладення 
його в новій редакції;2) затвердити Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства в новій редакції;3) уповноважити Голову Зборів Ковальову 
Світлану Вікторівну на підписання Положення про Загальні збори акціоне-
рів Товариства в новій редакції.

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній

Усього активів 1385,4 1237,2
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

539,2 599,2

Довгострокові фінансові інвестиції 259,1 259,1
Виробничі запаси 442,4 318
Сумарна дебіторська заборгованість 144,4 60,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,3 0,3
Власний капітал 153,5 135,2
Статутний капітал 645,4 645,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -523,2 -541,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1231,9 1102
Чистий прибуток (збиток) 18,3 -77,2

 Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР", 
05762559, 84322 Донецька область м.
Краматорськ вул.Шкiльна, 117, (06264) 
4-00-26

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

23.04.2015

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

http://nord.ua/index.php?route=nord/extra/
company5/pat_conditioner

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"КОНТРОЛЬ - АУДИТ", 22022137

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство)

Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
28.04.2014р. Особа, що подавала пропозицiї 
до перелiку питань порядку денного: голова 
правлiння Рощупкiн В.В.
По першому питанню вирiшили:
- обрати Головою зборiв Рощупкiна Володи-
мира Васильовича
- для оформлення протоколу зборiв обрати 
секретарем зборiв Волжанську Вiру Андрiївну.
- До лiчильної комiсiї включити 
Алiменко С.О.
Дроздова Iрина Вiкторiвна
Регламент роботи зборiв:
-по першому питанню - до 15 хв.
-доповiдь по другому та третьому питанню - 
до 15 хв.
-доповiдь по четвертому питанню - до 15 хв.
-по п’ятому питанню - до 15 хв.
-по шостому , сьомому питанню - до 15 хв.
-вiдповiдi на питання - до 20 хв.
По другому питанню вирiшили:
1 .Затвердити рiчний звiт виконавчого органу 
ПАТ “КЗК”.
2. Дивiденди не нараховувати та не сплачува-
ти.
По третьому питанню вирiшили: З метою 
забезпечення життєдiяльностi пiдприємства в 
2014року, це
o погашення зобов’язань перед пенсiйним 
фондом по пiльговiй пенсiї;
o виплата заробiтної плати;
o утримання житлофонду -
Задовольнити пропозицiю голови правлiння 
Рощупкiна В.В. про реалiзацiю лiквiдних ТМЦ, 
а також затребуваних на ринку основних 
засобiв з метою забезпечення 
життєдiяльностi пiдприємства у повному 
обсязi в 2014роцi, у тому числi:

- будiвлю невиробничого характеру(готель),iнв 
№ 27, з остаточною вартiстю 965 416 грн;
- машини та обладнання, якi знаходяться в 
орендi з остаточною вартiстю 1 301 381 грн;
- неликвiднi машини та обладнання , якi 
знаходяться на консервацiї з остаточною 
вартiстю 258 710 грн.
По четвертому питанню вирiшили: Затверди-
ти звiт ревiзiйної комiсi за 2013 рiк.
По п'ятому питанню вирiшили: До складу 
наглядової ради ПАТ "КЗК" обранi:
" Женiков Олег Вадимович, 
" Статiнов Анатолiй Сергiйович,
" Дроздова Данута Iванiвна.
Головою Наглядової ради обран Женiков 
Олег Вадимович.
По шостому питанню вирiшили: До складу 
правлiння обранi:
- Рощупкiн Володимир Васильович
- Носкова Олена Миколаївна
- Алiменко Свiтлана Олександрiвна
Головою правлiння ПАТ "КЗК" обран Рощупкiн 
Володимир Васильович.
По сьомому питанню вирiшили: До складу 
ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗК" обранi:
- Денiсьєв Олександр Володимирович, 
- Хрома Тетяна Григорiвна, 
- Шубчинська Любов Миколаївна,
- Стаценко Iрина Сергiївна 
Головою ревiзiйної комiсiї обран Денiсьєв 
Олександр Володимирович.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  2194  3255
Основні засоби (за залишковою вартістю)  885  2451
Довгострокові фінансові інвестиції  7  7
Запаси  102  93
Сумарна дебіторська заборгованість  978  643
Грошові кошти та їх еквіваленти  219  61
Власний капітал  2023  2399
Статутний капітал  2548  2548
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -525  -149

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  72  404
Поточні зобов'язання і забеспечення  99  452
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.00737740  -0.02020950

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

 -0.00737740  -0.02020950

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  50966200  50966200
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Голова правлiння ____________ Рощупкiн Володимир Васильович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД “КОНДИЦIОНЕР”
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"БIЛОВОДСЬКИЙ КОМБIНАТ 
ХЛIБОПРОДУКТIВ", 00955851Сумська область, 
Роменський район, 42065, с. Бiловод, 
Бiловодська, 2 (05448)9-38-08,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.04.2015 року

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

www.bilovodkhp.pat.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська компанiя "Аверс", 35742424 ТОВ 
"Аудиторська компанiя "Аверс", 35742424

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство)

Питання порядку денного: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення Загальних зборiв.2.Розгляд звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї.3.Розгляд звiту Наглядової ради 
Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради.4.Розгляд звiту Правлiння Товариства за 
2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння.5.Затвердження 
рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства 
за 2013 рiк.6.Прийняття рiшення про розподiл 
прибутку (збиткiв)Товариства за пiдсумками 
роботи за 2013 рiк.7.Вiдкликання та обрання 
членiв Наглядової ради.8.Вiдкликання та обран-
ня Ревiзiйної комiсiї. 9.Прийняття рiшення про 
надання майнового поручительства та 
передачу в заставу майна товариства, надання 
повноважень на укладання таких угод.10.
Прийняття рiшення про вчинення значних 
правочинiв та попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товари-
ством протягом одного року з моменту 
прийняття рiшення, вартiстю бiльше нiж 25 
вiдсоткiв вартостi його активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi. Результа-
ти розгляду питань порядку денного. ПОСТА-
НОВИЛИ:1.Обрати лiчильну комiсiю в 
складi:Бережна Ольга Миколаївна – голова 
лiчильної комiсiї; Ясичева Тетяна 
Володимирiвна - секретар комiсiї;Iщенко Ольга 
Федорiвна - член комiсiї: - затвердити порядок 
денний Загальних Зборiв та Регламент 
Загальних Зборiв.2.Затвердити звiт та висновки 
ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк. 3.
Затвердити звiт Наглядової ради товариства за 
2013 рiк.4.Затвердити звiт правлiння Товари-
ства за 2013 рiк.5.Затвердження рiчного звiту 
(фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 
рiк.6.Затвердити розподiл прибутку (збиткiв) 
Товариства за пiдсумками роботи за 2013 
рiк.7.Вiдкликати наступних членiв Наглядової 
ради:1. Костенка Олександра Михайловича;2. 
Томсона Пiтера Мiтчелла;3. Скакун Людмилу 
Iванiвну.Обрати членами Наглядової ради 
Товариства:1. Костенка Олександра Михайло-
вича;2. Томсона Пiтера Мiтчелла;3. Скакун 
Людмилу Iванiвну.Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з головою та членами 
Наглядової ради та доручити Головi Правлiння 
пiдписати цивiльно-правовi договори з головою 
та членами Наглядової

ради.8.Вiдкликати наступних членiв Ревiзiйної 
комiсiї:1. Вiктор Олену Володимирiвну;2. Хижого 
Василя Володимировича;3. Новiка Вiктора 
Вiкторовича;Обрати наступних членiв Ревiзiйної 
комiсiї:1. Вiктор Олену Володимирiвну;2. Хижого 
Василя Володимировича;3. Руднiченко Тетяну 
Вiкторiвну Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв з головою та членами Ревiзiйної 
комiсiї та доручити Головi Правлiння пiдписати 
цивiльно-правовi договори з головою та 
членами Ревiзiйної комiсiї. 9.Прийняти 
рiшення:- надати майнове поручительство 
перед публiчним акцiонерним товариством 
«Райффайзен Банк Аваль» для збiльшення 
ТОВ «Українськi Аграрнi Iнвестицiї» загального 
лiмiту за Генеральним договором на здiйснення 
кредитних операцiй № 010/56-4/656 вiд 
17.04.2012 р. до 30 000 000 (тридцяти 
мiльйонiв) доларiв США зi збiльшенням строку 
дiї до 31.03.2016р. шляхом передачi в заставу: 
- власного нерухомого майна, згiдно Додатку  
№ 19 до Протоколу, на загальну ринкову 
вартiсть 26066919,60 (двадцять шiсть мiльйонiв 
шiстдесят шiсть тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять 
гривень 60 копiйок) грн, а саме комплексiв 
адмiнiстративних та виробничих примiщень за 
адресами Сумська область, Роменський район, 
с. Бiловод вул. Бiловодська, 2; Сумська 
область, Роменський район, с. Бобрик вул. 
Бiловодська, 28А; Сумська область, Ромен-
ський район, с. Андрiяшiвка вул. Київська 
(Горького), 218, що знаходяться в iпотецi АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» згiдно договору 
iпотеки № б/н вiд «28» квiтня 2012 року з 
поширенням його на новi умови кредитування 
по Генеральному договору на здiйснення 
кредитних операцiй № 010/56-4/656 вiд 17.04.12 
р., а саме на збiльшений лiмiт до 30 000 000,00 
(тридцяти мiльйонiв) доларiв США та подовже-
ний строк до 31.03.16 р., з проведенням 
реконструкцiї об’єктiв нерухомостi;- в зв’язку з 
тим, що вказанi об’єкти нерухомостi, а саме 
комплекси адмiнiстративних та виробничих 
примiщень за адресами Сумська область, 
Роменський район, с. Бiловод вул. Бiловодська, 
2; Сумська область, Роменський район, с. 
Бобрик вул. Бiловодська, 28А; Сумська область, 
Роменський район, с. Андрiяшiвка вул. Київська 
(Горького), 218, знаходяться в iпотецi, звернути-
ся до Публiчного акцiонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль» за дозволом на 
проведення реконструкцiї, - укласти усi 
необхiднi додатковi угоди до дiючих договорiв, 
що є передумовою проведення реконструкцiї, а 
також додатковi угоди до договорiв iпотеки по 
факту проведення реконструкцiї. - власного 
рухомого майна, обладнання i транспортних 
засобiв, згiдно Додатку № 18 до Протоколу, на 
загальну ринкову вартiсть 8 688 949,20 (вiсiм 
мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят вiсiм тисяч 
дев’ятсот сорок дев’ять гривень 80 копiйок) грн., 
як забезпечення зобов’язань ТОВ «Українськi 
Аграрнi Iнвестицiї» по Генеральному договору 
на здiйснення кредитних операцiй №010/56-
4/656 вiд 17.04.12 р. з лiмiтом до 30 000 000,00 
(тридцяти мiльйонiв) доларiв США та строком 
дiї до 31.03.16 р. - надати повноваження на 
укладання угод, пов’язаних з передачею в 
заставу майна товариства, а саме договору 
застави обладнання, змiн до договору iпотеки, 
що є передумовою проведення реконструкцiї, а 
також додатковi угоди до договорiв iпотеки по 
факту проведення реконструкцiї, а також iнших 
документiв, пов’язаних з передачею вище 
зазначеного майна в заставу, головi правлiння 
Загурському Олександру Вiталiйовичу з 
самостiйним визначенням всiх умов цих 
договорiв, угод, документiв. Правочини, що
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будуть укладенi Головою Правлiння з АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» щодо реконструйо-
ваних об’єктiв, вважати попередньо схвалени-
ми. 10.Попередньо схвалити вчинення 
Товариством в перiод з «05» березня 2014 року 
по «04» березня 2015 року (включно) значних 
правочинiв якi можуть бути вчиненi Товари-
ством вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi:- одержання Товариством 
кредитiв/позик (прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або 
одержання будь-яких iнших банкiвських 
продуктiв/послуг;- передача рухомого та 
нерухомого майна (майнових прав) Товариства 
в заставу/iпотеку та/або укладання iнших 
договорiв забезпечення виконання зобов’язань 
(в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов’язань будь-яких третiх 
осiб;- договорiв купiвлi-продажу майна (в тому 
числi нерухомого майна) та продукцiї, 
вiдступлення права вимоги та/або переведення 
боргу, надання послуг, оренди та лiзингу;Надати 
Наглядовiй радi Товариства повноваження без 
отримання додаткового рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв:- погоджувати умови 
попередньо схвалених Загальними зборами 
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливи-
ми змiнами та доповненнями, якi будуть 
укладатись Товариством в перiод з «05» 
березня 2014 року по «04» березня 2015 року 
(включно);- погоджувати/визначати перелiк 
рухомого та нерухомого майна (майнових прав) 
Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi 
в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;- надавати 
згоду (уповноважувати з правом передоручен-
ня) на укладання (пiдписання) Головою 
правлiння, посадовими особами органiв 
управлiння Товариства попередньо схвалених

в цьому пунктi Порядку денного Загальними 
зборами значних правочинiв з усiма змiнами та 
доповненнями до них.Товариство усвiдомлює, 
що вчинення значного правочину є чинним 
незалежно вiд збiльшення у майбутньому 
ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, а також можливих 
коливань курсу гривнi до iноземних валют.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 100290 55440
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34006 33847
Довгострокові фінансові інвестиції 0 24
Запаси 28578 1957
Сумарна дебіторська заборгованість 755 554
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 505
Власний капітал 44581 41378
Статутний капітал 3043 3043
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41082 27575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 55709 14062
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.71 1.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.71 1.04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12173076 12173076
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація 
емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «За-
вод Тутковського», 01431386, Полтавська, 170, м. Ромни, Роменський, 
Сумська, 42004, (05448) 7-85-99

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.nadra.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: ТОВ «Мрія-аудит», 37845628

5. Інформація про загальні збори 13.06.2014, позачергові Перелік пи-
тань порядку денного: 1. Про припинення повноважень голови та членів 
лічильної комісії, обраних на  загальних зборах 25.04. 2014 року. Про об-
рання лічильної комісії. 2. Про обрання секретаря зборів та затвердження 
регламенту проведення зборів. 3. Про попереднє схвалення значних пра-
вочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з 
дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Това-
риства. Збори відбулись. 25.04.2014, чергові До порядку денного річних 
загальних зборів ПАТ «Завод Тутковського» включено наступні питання: 1. 
Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних 
на загальних зборах 24.04.2013 року. Про обрання лічильної комісії. 2. Про 
обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів. 
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2013 році. 4. Затвердження звіту наглядової ради 
про роботу за 2013 рік. 5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії 
про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 
рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, нагля-
дової ради та ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2013 рік. 8. Про визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2014 рік. 9. Про визначення порядку покриття збитків, отри-
маних в результаті господарської діяльності Товариства в 2013 році. 10. 
Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової 
ради Товариства. 11. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 12. 

Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укла-
датимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов опла-
ти праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з ними. В ходi розгляду питань порядку денного прийнято всi пи-
тання одноголосно.

6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 6207 6580
Основні засоби 
(за залишковою вартістю)

5013 5228

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 893 1051
Сумарна дебіторська заборгованість 159 139
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 1
Власний капітал 3765 3910
Статутний капітал 3000 3000
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

765 910

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 620 620
Поточні зобов'язання і забезпечення 1822 2050
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,012 -0,0469

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

-0,012 -0,0469

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12000000 12000000

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
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Річна інформація 
емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Веселка», 03056604, вул.Комарова,2-б, м.Полтава, Полтавська обл., 
36008, (0532) 519-300; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2015р. 3.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію: http:// 03056604.smida.gov.ua; 4.Найменування, код за  
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Український корпоративний аудит», 33620564; 5.Інформація про загаль-
ні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 19.04.2013, Поря-
док 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 2012р., Наглядової ради про роботу за 2012р., Ревізійної комі-
сії за результатами фінансово - господарської діяльності товариства за 
2012р., затвердження річної фінансової звітності, балансу та використан-
ня прибутку за 2012р. 4).Затвердження рішень правління і Наглядової 
ради. 5).Про надання повноважень правлінню на вчинення значних пра-
вочинів. Пропозицiй до порядку денного не поступало. Всі питання роз-
глянуті та ухвалені. 6. Інформація про дивіденди: За результатами 2012-
2013рр.рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6128 6277
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2202 1873
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3225 4125
Сумарна дебіторська заборгованість 475 241
Грошові кошти та їх еквіваленти 101 31
Власний капітал 2812 2707
Статутний капітал 939 939
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 388 283
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3316 3570
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0216 0,0189
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,0216 0,0189

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3754560 3754560
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛКА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Бiо мед скло», код за ЄДРПОУ 04763746, 
місцезнаходження 10025, м. Житомир вул. Промислова, буд. 26, міжміський 
код та телефон емітента 044-498-65-03. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
23.04.2015 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію www.biomedsklo.com.ua. 4. Найменування аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підпри-
ємство «Аудиторська фірма «Яніна», код за ЄДРПОУ 23540845. 5. 
Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були про-
ведені 28.04.2014 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2.Про обрання секретаря рiчних загальних 
зборiв. 3.Про затвердження звiту Наглядової Ради за 2013 р. 4.Про затвер-
дження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 р. 5.Про затвердження 
звiту та висновкiв Правлiння за 2013 р. 6. Про затвердження рiчного звiту за 
2013 р. 7.Про розподiл прибутку i збиткiв за пiдсумками 2013 р. 8.Про затвер-
дження змiн до Статуту шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 9.Про 
надання повноважень уповноваженiй особi на пiдписання Статуту в новiй 
редакцiї. 10.Про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв. 11.Про приватне розмiщення акцiй. 12.Про затвердження 
перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо 
яких прийнято рiшення про приватне розмiщення. 13. Про визначення упо-
вноваженого органу для надання повноважень щодо: прийняття рiшення 
про дострокове закiнчення укладення договорiв iз першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту 
про результати приватного розмiщення акцiй; -прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй; -повернення внескiв унесених в оплату за 
акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; -письмового повiдомлення кожно-
го акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних 
акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 14. 
Про визначення уповноважених осiб уповноваженого органу, яким надають-
ся повноваження: отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про 
вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, сто-
совно яких прийняте рiшення про розмiщення; -проводити дiї щодо забез-

печення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; -проводити дiї щодо 
забезпечення укладення договорiв iз першими власниками у процесi при-
ватного розмiщення; -проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу 
акцiй акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй. 15. Про затвердження умов 
оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення 
про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення додат-
кових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, 
відсутні. З питань 1-9 порядку денного зборів рішення прийняті. Рiшення по 
питанню збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та всi iншi пи-
тання, пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, зборами не прийнятi. 6. 
Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  255533  160763
Основні засоби (за залишковою вартістю)  191212  106703
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  20538  14194
Сумарна дебіторська заборгованість  41530  39631
Грошові кошти та їх еквіваленти  913  107
Власний капітал  99214  91598
Статутний капітал 96431  96431
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -99052  -11382
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  93207  14123
Поточні зобов'язання і забезпечення  63112  55042
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0044311  -0.0172993
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

0.0044311  -0.0172993

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 964314360  964314360
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 -- 29.1163 

у відсотках від 
статутного капіталу 

 --  0.030 

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

 -- 29.1163

Голова правлiння ____________ жарков Людвиг Анатолiйович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIО МЕД СКЛО»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 

1. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента  
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“IМЕНI ЧАПАЄВА” 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 05414700. 3. Місцезнахо-

дження емітента: 68212  Одеська обл., Саратський р-н, с. Старосiлля вул. Ча-
паєва, б.15. 4. Міжміський код, телефон та факс емітента : (04848) 51232 
(04848) 40200. 5. Електронна поштова адреса емітента : 05414700@imeni-
chapaeva.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації : imeni-chapaeva.pat.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. 

2. Текст повідомлення.  Посадова особа Голова наглядової ради Глуган 
Федiр Миколайович (паспорт: серiя КМ номер 862332 виданий Примор-
ським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй обл. 18.10.2013) припинено 
повноваження 24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 24.04.2015 р.) у зв’язку 
iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 61.6986%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 
роки 7 мiсяцiв. Посадова особа Член наглядової ради Гинга Валентина 
Михайлiвна (паспорт: серiя КК номер 353293 виданий Саратським РВ УМВС 
України в Одеськiй обл. 23.11.1999) припинено повноваження 24.04.2015 р. 
Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв това-
риства (протокол №1 вiд 24.04.2015 р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повно-
важень посадової особи. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 7 мiсяцiв.  Посадова 
особа Член наглядової ради Султан Євгенiя Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 
682155 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 25.06.1999) 

припинено повноваження 24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 24.04.2015 р.) 
у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,0071%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала 
на посадi - 2 роки 7 мiсяцiв.  Посадова особа Голова наглядової ради Глуган 
Федiр Миколайович (паспорт: серiя КМ номер 862332 виданий Приморським 
РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй обл. 18.10.2013) обрано на посаду 
24.04.2015 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 
вiд 24.04.2015 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi 
рiшення засiдання наглядової ради (протокол вiд 24.04.2015 р.) посадова осо-
ба обрана на посаду голови наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 61.6986%. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор, заступник 
директора. Посадова особа Член наглядової ради Гинга Валентина Михайлiвна 
(паспорт: серiя КК номер 353293 виданий Саратським РВ УМВС України в 
Одеськiй обл. 23.11.1999) обрано на посаду 24.04.2015 р. Обрання вiдбулось 
на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 24.04.2015 
р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0002%. Строк, на який 
обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
бригадир виноградної бригади, робiтниця виноградної бригади. Посадова осо-
ба Член наглядової ради Султан Євгенiя Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 
682155 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 25.06.1999) об-
рано на посаду 24.04.2015 р. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних 
зборiв товариства (протокол №1 вiд 24.04.2015 р.). Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0,0071%. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - завiдуюча складом. 

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова 
правлiння  Геврек Дмитро Афанасiйович 24.04.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 1. Загальні 
відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД”. 2. Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 03578751. 3. Місцезнаходження емітента: 
67801 Одеська область, Овiдiопольський р-н, смт. Овiдiополь вул. Одеська, 16. 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04851)3-14-03 (04851)3-12-42. 5. 
Електронна поштова адреса емітента : info@ovidiopolagrobud.pat.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: ovidiopolagrobud.pat.ua. 7. Вид особливої інформації: 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. 2. Текст повідомлення. 
 Посадова особа Голова наглядової ради Хроменков Володимир Сергiйович (не 
надано згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження 
24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв товариства (протокол вiд 24.04.2015 р.) у зв’язку iз закiнченням стро-
ку дiї повноважень посадової особи. Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 3 роки. Посадова особа Член наглядової ради 
Тимченко Микола Васильович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) 
припинено повноваження 24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 24.04.2015 р.) у 
зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Володiє часткою 
в статутному капiталу емiтента 0,75%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 
роки. Посадова особа Член наглядової ради Чебаненко Павло Олександрович 
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) припинено повноваження 
24.04.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загаль-

них зборiв товариства (протокол вiд 24.04.2015 р.) у зв’язку iз закiнченням стро-
ку дiї повноважень посадової особи. Володiє часткою в статутному капiталу 
емiтента 0,2777%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Посадова осо-
ба Голова наглядової ради Хроменков Володимир Сергiйович (не надано згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 24.04.2015 р. На пiдставi 
рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 24.04.2015 р.) посадова осо-
ба обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової 
ради (протокол №3 вiд 24.04.2015 р.) посадова особа обрана головою наглядо-
вої ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт. Посадова особа Член 
наглядової ради Тимченко Микола Васильович (не надано згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду 24.04.2015 р. Обрання вiдбулось на 
пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 24.04.2015 р.). 
Володiє часткою в статутному капiталу емiтента 0,75%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний механiк. Поса-
дова особа Член наглядової ради Чебаненко Павло Олександрович (не нада-
но згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 24.04.2015 р. Об-
рання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 
24.04.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталу емiтента 0,2777%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
робiтник з обслуговування. 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує 
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування 
посади. Голова правлiння Хроменков Сергiй Володимирович 24.04.2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів. I. Основні відомості про емітента. 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство “Гнiванське 
хлiбоприймальне пiдприємство”, (код за ЄДРПОУ 00953318); 23310, Вінницька 
обл., Тиврiвський р-н, м. Гнiвань, вул.Промислова,1; (04355) 3-45-52. 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 23.04.2015 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: www.gnivhpp.pat.ua. 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Служба аудиту» (код за ЄД-
РПОУ 25500146). 5. Інформація про загальні збори : Чергові збори відбулись 
21.03.2014 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секре-
таря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi 
за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  3. Звiт Наглядової 
ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт 
Ревiзора за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвер-
дження висновкiв Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товари-

ства за 2013 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. 7. При-
йняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом року. 8. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвер-
дження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповно-
важеної на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової 
ради. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 
Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Това-
риства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства 
договору з Ревiзором Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду 
питань порядку денного: 1. Обранi голова зборiв Мосiна Т.В., секретар Сторо-
женко С.С., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; 2-5. Звiти органiв 
управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареє-
строваних для участi у зборах; 6. Порядок покриття збиткiв затверджений 100% 
голосiв; 7. 100% голосiв попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчи-
нятися товариством протягом року;8. Припиненi повноваження Наглядової 
ради у складi: Барцьось В.В., Стороженко С.С., Лизанець С.В. Обрана Наглядо-
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «ДОЛИНКА» 
2. Код за ЄДРПОУ
00413400
3. Місцезнаходження
68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка Дані відсутні
4. Міжміський код, телефон та факс
(0248)47445 (0248)47445
5. Електронна поштова адреса
akc@dolinka.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.00413400.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
23.04.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі обрання Наглядової 
ради у повному складі.

Карась Олег Валентинович (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0797%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5186,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: протягом 

останніх пяти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА» бригадиром виноградної 
бригади № 2.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 746 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі обрання повного складу 

Наглядової ради.
Триколіч Зінаїда Антонівна (особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0399%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2598,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: З роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 395 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі обрання всього складу 

Наглядової ради.
Соловенко Григорій Володимирович (особа не надала згоду на розкрит-

тя паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0697%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 4537,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», енергетик.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 18151 штук акцій. 
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі обрання всього складу 

Наглядової ради.
Карпов Анатолій Михайлович (особа не надала згоду на розкриття пас-

портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2126%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 13833,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», тракторист.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 55334 штук акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 

23.04.2015 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі обрання всього складу 
Наглядової ради.

Узунова Наталя Дем'янівна (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0141%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 915,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ДО-

ЛИНКА», хімік-мікробіолог.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3662 акцій.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень на який було обрано Наглядову раду..
Посадова особа Дімова Ольга Миколаївна (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0315%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2052,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальним зборами 

акціонерного Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі пере-

обрання всього складу Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінчен-
ням терміну повноважень.

Посадова особа Дімов Іван Іванович (особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припи-
нила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0507%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3296,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерного Товариства 23.04.2015 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень і переобрання всього складу Наглядової ради.
Посадова особа Карась Олег Валентинович (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Наглядової 
ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0797%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5186,5 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закін-

чення терміну повноважень..
Посадова особа Луценко Віталій Григорович (особа не надала згоду на 

розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0231%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1502,25 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

Товариства 23.04.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі пере-

обрання Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну, на який було 
обрано її членів.

Посадова особа Триколіч Зінаїда Антонівна (особа не надала згоду на 
розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0399%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2598,75 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

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

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

2.
Виконавчий директор   Стоянов С.х.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  24.04.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ДОЛИНКА» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«БЕТОНМАШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00240052
3. Місцезнаходження: 84105, м. Слов`янськ, Солодiлова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0626 63-55-15
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.betonmash.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Правлiння вiдкликано заступника 
Голови Правлiння Вербоноль Вячеслава Станиславовича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), з припиненням 
вiдповiдних повноважень, що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Правлiння, 
згiдно поданої заяви за власним бажанням. На зазначенiй посадi пе-
ребував з 29.03.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Правлiння вiдкликано члена 
Правлiння Гавриленко Олега Олександровича (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), з припиненням вiдповiдних повнова-
жень, що не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства рiшення про вiдкликання членiв Правлiння, згiдно поданої заяви 
за власним бажанням. На зазначенiй посадi перебував з 25.04.2013 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Правлiння обрано члена Правлiння 
Звягiнцева Олександра Олександровича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), що не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв Правлiння. 
Член Правлiння обраний на строк — 5 рокiв. Згiдно з рiшенням 
Правлiння Товариства вiд 23.04.2015 року (Протокол № 75) члена 
Правляння Звягiнцева Олександра Олександровича обрано заступни-
ком Голови Правлiння Товариства. Заступник Голови Правлiння об-
раний на строк — 5 рокiв. Посади якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: директор комерцiйний, консультант з маркетингу, заступ-
ник голови правлiння з розвитку бiзнес процесу. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5), вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Правлiння обрано члена Правлiння 
Зiмбровського Сергiя Сергiйовича (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних), що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв Правлiння. Член 
Правлiння обраний на строк — 5 рокiв. Посади якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу матерiально технiчного 
забезпечення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Ревiзiйної комiсiї вiдкликано Голо-
ву Ревiзiйної комiсiї Бондарєва Олександра Iвановича (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), з припиненням вiдповiдних 

повноважень, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства в 
розмiрi 0,0031%. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. На зазначенiй посадi перебував з 03.04.2014 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Ревiзiйної комiсiї вiдкликано члена 
Ревiзiйної комiсiї Новак Костянтина Леонiдовича (особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), з припиненням вiдповiдних повно-
важень, що володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 
0,0062%. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї. На 
зазначенiй посадi перебував з 03.04.2014 року. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: iз складу Ревiзiйної комiсiї вiдкликано члена 
Ревiзiйної комiсiї Звягiнцева Олександра Олександровича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), з припиненням 
вiдповiдних повноважень, що не володiє часткою в статутному капiталi 
Товариства.Пiдстава: прийняття рiчними Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. На зазначенiй посадi перебував з 03.04.2014 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.04.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Ревiзiйної комiсiї обрано члена 
Ревiзiйної комiсiї Бондарєва Олександра Iвановича (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), що володiє часткою в статутно-
му капiталi Товариства в розмiрi 0,0031%. Пiдстава: прийняття рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 
5 рокiв. Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 
23.04.2015 року (Протокол № 1) члена Ревiзiйної комiсiї Бондарєва 
Олександра Iвановича обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Голова Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 5 рокiв. Посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: начальник виробничо — 
диспетчерського вiддiлу, головний конструктор, директор технiчний. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.05.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Ревiзiйної комiсiї обрано члена 
Ревiзiйної комiсiї Новак Костянтина Леонiдовича (особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), що володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства в розмiрi 0,0062%. Пiдстава: прийняття рiчними 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 
5  рокiв. Посади якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: го-
лова профспiлки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) 
вiд 23.05.2015 року (Протокол № 5) вiдбулися змiни у складi посадо-
вих осiб емiтента, а саме: до складу Ревiзiйної комiсiї обрано члена 
Ревiзiйної комiсiї Чернову Наталiю Михайлiвну (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), що не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Пiдстава: прийняття рiчними Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства рiшення про обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї обраний на строк — 5 рокiв. Посади якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: паспортист, начальник 
вiддiлу кадрiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

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

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

Голова правлiння флерко Максим Миколайович, 24.04.2015 р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕТОНМАШ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ» 
01181618
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, 
вулиця Крупської, будинок 2
(05366) 6-10-87

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

Розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії відбудеться у відповідності до законо-
давства «28» квітня 2015 року.

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

http://krzmi.kvsz.com/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Січень-Аудит»
32996030 

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо 
емітент — акціонерне 
товариство).

04.04.2014р. скликалися річні загальні збори ак-
ціонерів за результатами фінансово-
господарської діяльності 
ПАТ «КрЗМВ» за 2013 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 76,61
Перелік питань, що виносилися на голосування 
(порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних 
загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово — господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Затвердження річного звіту 
Товариства (затвердження річної фінансової 
звiтностi) за 2013р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результата-
ми фiнансово — господарської дiяльностi Това-
риства за 2013р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 
підсумками фiнансово — господарської 
дiяльностi Товариства за 2013р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку То-
вариства за 2013р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним 
прийняті рішення.
27.03.2015р. скликалися річні загальні збори акці-
онерів за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2014 рік. 
Вид загальних зборів акціонерів: чергові.
Кворум зборів (%): 95,11
Перелік питань, що виносилися на голосування 
(порядок денний):
1. Обрання лічильної комiсiї річних загальних 
зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних 
загальних зборів Товариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами 
фiнансово — господарської дiяльностi Товари-
ства за 2014р. та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду. Затвердження річного звіту 
Товариства (затвердження річної фінансової 
звiтностi) за 2014р. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результата-
ми фiнансово — господарської дiяльностi Това-
риства за 2014р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревiзiйної комiсiї за 
підсумками фiнансово — господарської 
дiяльностi Товариства за 2014р. та прийняття рі-
шення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку То-
вариства за 2014р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 8. 
Про затвердження Положення про Наглядову 
раду Товариства. 
Усі питання порядку денного розглянуті та по ним 
прийняті рішення.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного 

періоду
За результатами 

періоду, що переду-
вав звітному

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахування дивіден-
дів на одну акцію, грн.

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивіден-
дів
Опис Питання стосовно нарахування та виплати диві-

дендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності ПАТ «КрЗМВ» за 2013 рік на загаль-
них зборах акціонерів, які відбулися 04.04.2014 
року та за 2014 рік на загальних зборах акціоне-
рів, які відбулися 27.03.2015 року, не розглядали-
ся, в зв’язку з їх відсутністю в порядку денному.

II. Основні проказники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітній попередній

 Усього активів 8277 9931
 Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

4801 4837

 Довгострокові фінансові 
інвестиції

- -

 Запаси 1900 1033
 Сумарна дебіторська заборгова-
ність

805 3512

 Грошові кошти та їх еквіваленти 748 514
 Власний капітал 6230 5701
 Статутний капітал 1067 1067
 Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

3785 3283

 Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

- -

 Поточні зобов'язання і забезпе-
чення

2047 4230

 Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцию (грн.)

0,02 0,03

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

0,02 0,03

 Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

21344400 21344400

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 

вартість

- -

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

- -

 Загальна сума коштів, витраче-
них на викуп цінних паперів 
власних випусків протягом 
періоду

- -

 Директор ПАТ «КрЗМВ» (підпис) О.І. Нікіфоров М.П. 27.04.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИх ВИРОБІВ»
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Річна інформація ВАТ «Кіровоградгаз» за 2014 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопоста-
чанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз», 03365222
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, 25006, 
м.Кiровоград, вул.Володарського, буд.67 (0522) 
24-48-60,

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

28.04.2015

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

www.kirgas.com

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

ТОВ «Глосса-Аудит»
34013943

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у 
випадку, якщо емітент 
— акціонерне 
товариство)

Правлiння вiдкритого акцiонерного товариства по 
газопостачанню та газифiкацiї «Кiровоградгаз» 
скликало рiчнi загальнi збори акцiонерiв 11 груд-
ня 2014 року о 14:00-й годинi за адресою: 
м Кiровоград, вул. Арсенiя Тарковського (вул.Во-
лодарського), буд. 67, в кiм. 215 (актовий зал). 
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 
2 Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведен-
ня загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт правлiння ВАТ «Кiровоградгаз» про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2004-2013 роки та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 
2004-2013 роки. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради ВАТ «Кiровоград-
газ».
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Кiровоградгаз» про 
роботу за 2004 — 2013 роки. Затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту i ба-
лансу Товариства за 2004 — 2013 роки. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
7. Звiт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кiровогра-
дгаз» за 2004-2013 роки. Затвердження рiчних 
звiтiв ДП «Центргаз» за 2004-2013 роки.
8. Затвердження рiчних звiтiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
за 2004-2013 роки, порядку розподiлу прибутку i 
збиткiв за 2004-2013 роки. Визначення та розподiл 
планових показникiв прибутку на 2014 рiк.
9. Про змiну типу акцiонерного товариства та за-
твердження найменування акцiонерного Товари-
ства i статуту шляхом викладення його в новiй 
редакцiї в зв’язку з приведенням статуту у 
вiдповiднiсть з нормами Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та змiною типу Товари-
ства. Затвердження уповноваженої особи для 
пiдписання нової редакцiї статуту i проведення 
його державної реєстрацiї з правом передору-
чення перереєстрацiї третiм особам.
10. Вiдмiна дiючих та затвердження нових: «Поло-
ження про загальнi збори акцiонерiв», «Положення 
про наглядову раду», «Положення про ревiзiйну 
комiсiю», «Положення про правлiння», що регла-
ментують дiяльнiсть органiв управлiння Товари-
ства, в зв’язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з 
нормами Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та змiною найменування Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради ВАТ «Кiровоградгаз».

12. Обрання членiв Наглядової ради 
ПАТ «Кiровоград газ». 
13. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з Головою та чле-
нами Наглядової ради. Обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї ВАТ «Кiровоградгаз».
15. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної 
комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою 
та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Припинення повноважень Голови та членiв 
правлiння ВАТ «Кiровоградгаз».
18. Обрання Голови та членiв правлiння 
ПАТ «Кiровоградгаз».
19. Про схвалення значних правочинiв, якi вчиня-
лись акцiонерним Товариством у ходi поточної 
дiяльностi протягом 2011-2013 фiнансових рокiв, 
якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за 2010-2012 роки.
20. Про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у 
ходi поточної дiяльностi протягом 2014 фiнансового 
року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2013 рiк. 
21. Про розмежування та вiдокремлення 
лiцензiйних видiв дiяльностi розподiлу та поста-
чання природного газу вiдповiдно до Закону 
України «Про засади функцiонування ринку при-
родного газу».
22. Про реорганiзацiю ДП «Центргаз» шляхом 
приєднання до ПАТ «Кiровоградгаз». Про призна-
чення комiсiї з реорганiзацiї та затвердження її 
повноважень i строкiв проведення реорганiзацiї.
23. Про реорганiзацiю Будiвельно-монтажного 
управлiння шляхом перетворення у будiвельно  — 
монтажну дiльницю ПАТ «Кiровоградгаз».
24. Про реорганiзацiю Новоархангельського 
управлiння по експлуатацiї газового господарства 
шляхом перетворення у дiльницю 
ПАТ «Кiровоградгаз».
Загальнi збори акцiонерiв ВАТ «Кiровоградгаз» 
не вiдбулися в зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 369666 339955
Основні засоби (за залишковою вартістю) 191989 186163
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15763 15403
Сумарна дебіторська заборгованість 86118 73059
Грошові кошти та їх еквіваленти 61531 54726
Власний капітал 155304 154940
Статутний капітал 26300 26300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13484 -24929
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 105200000 105200000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфIКАЦIЇ «КIРОВОГРАДГАЗ»



№80, 28 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

249

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ 
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННя ТЕПЛОВИх МЕРЕж»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

«Київське будівельне управління 
теплових мереж»

2. Код за ЄДРПОУ 00120158
3. Місцезнаходження 01013 м. Київ вул. Промислова, буд.4/7
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4965475 044 4965475
5. Електронна поштова адреса kbu@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.kbutm.ho.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2015 р. 

(Протокол №1 вiд 23.04.2015 р.) припинено з 23.04.2015 р. повноваження 
голови Наглядової ради та члена Наглядової ради Єршової Олени 
Станiславiвни. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi чле-
на Наглядової ради та голови Наглядової ради перебувала з 18 квiтня 2014 
року. Замiсть звiльненої особи на посаду голови Наглядової ради нiкого не 
обрано, так як за Статутом Товариства голову Наглядової ради буде об-
рано на засiданнi Наглядової ради iз числа обраних загальними зборами 
членiв Наглядової ради.

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2015 р. (Про-
токол №1 від 23.04.2015 р.) припинено з 23.04.2015 р. повноваження члена 
Наглядової ради Грильової Ганни Кузьмівни. Часткою в статутному капіталі 
Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 18 квітня 2014 року. 

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2015 р. (Прото-
кол №1 від 23.04.2015 р.) припинено з 23.04.2015 р. повноваження члена На-
глядової ради Чернишова Андрія Євгеновича. Часткою в статутному капіталі 
Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. На посаді члена Наглядової ради перебував з 18 квітня 2014 року.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2015 р. (Про-
токол №1 вiд 23.04.2015 р.) припинено з 23.04.2015 р. повноваження члена 
Наглядової ради та секретаря Наглядової ради Бойчука Руслана 
Валерiйовича. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена На-
глядової ради та секретаря Наглядової ради перебував з 18 квiтня 2014 року. 
Замiсть звiльненої особи на посаду секретаря Наглядової ради нiкого не об-
рано, так як секретаря Наглядової ради буде обрано на засiданнi Наглядової 
ради iз числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради.

Чернишов Андрій Євгенович обраний 23.04.2015 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 17.04.2014 р.) на строк з 24 квітня 2015 року по 23 квітня 2018 року. 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала 
ця особа протягом останніх 5 років: заступник Директора департаменту 
корпоративних відносин, начальник управління корпоративних відносин. 

Грильова Ганна Кузьмівна обрана 23.04.2015 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 17.04.2014 р.) на строк з 24 квітня 2015 року по 23 квітня 2018 року. 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала 
ця особа протягом останніх 5 років: заступник начальника юридичного від-
ділу, начальник відділу загально правового забезпечення господарської ді-
яльності, начальник відділу загально правового забезпечення. 

Бойчук Руслан Валерійович обраний 23.04.2015 р. членом Наглядової 
ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 17.04.2014 р.) на строк з 24 квітня 2015 року по 23 квітня 2018 року. 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала 
ця особа протягом останніх 5 років: начальник юридичного відділу, началь-
ник юридичного управління. 

Бугай Наталія Федорівна обрана 23.04.2015 р. членом Наглядової ради То-
вариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 17.04.2014 
р.) на строк з 24 квітня 2015 року по 23 квітня 2018 року. Часткою в статутному 
капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник управ-
ління консалтингу та внутрішнього контролю фінансово-економічного департа-
менту, начальник відділу супроводження обліку у замовників. 

Посадові особи не надали згоди на розкриття своїх паспортних даних.
ІІІ. Підпис

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

2. Генеральний директор _____  Лисов Сергій Олександрович 
24 квітня 2015 року

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство «Кня-
зя Трубецького», 00413720, Херсонська, Бериславський район, 74344, с-ще 
Веселе, вул. Свиридова 3 (05546) 52643.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2015.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.winekt.dtdns.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю  
Аудиторська фірма «КМК», 22904736.

5. Інформація про загальні збори
Чергові Загальні збори акціонерів проведена 24.04.2015 року за адре-

сою: 74344, Херсонська обл., Бериславський район, с-ще Веселе, вул. Сви-
ридова 3. Кворум зборів — 00,00% Порядок денний: 1. Обрання членів лі-
чильної комісії Товариства. 2. Обрання голови та секретаря чергових рiчних 
загальних зборiв акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Роз-
гляд звіту правління про результати фінансово — господарської діяльності 
Товариства за 2014 рiк. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
правління. 4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 
2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 
5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження ви-
сновків ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звітів ревізійної комісії. 6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2014 рік. 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку по-
криття збитків) Товариства за 2014 рік. 8. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень лічильної комісії. Прийняті рішення: По першому питанню: 
Обрати лічильну комісію в наступному складi: Голова лічильної комісії — 
Надточа Ірина Миколаївна. По другому питанню: 2.1 Обрати Головою За-
гальних зборiв — Єрмолу Т.В., Секретарем Загальних зборів — Пасiку О.П. 
2.2 Затвердити порядок проведення чергових рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО» в наступнiй редакцiї: Спосiб голо-
сування з усiх питань порядку денного — з використанням бюлетенiв, якi 
врученi учасникам Загальних зборiв пiд час реєстрацiї. Форма та текст 
бюлетенiв затвердженi Наглядовою радою (Протоколи засiдання Наглядової 
ради вiд 11.04. 2015 року). Порядок прийняття рiшень: одна голосуюча акцiя 
надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на 
голосування на рiчних загальних зборах Товариства (крiм кумулятивного го-
лосування). Кумулятивне голосування застосовується пiд час обрання осiб 
до складу органiв Товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера по-
множується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються, а 
акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного 
кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.Зi всiх iнших пи-
тань, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх 
на загальних зборах (крiм кумулятивного голосування). По третьому питан-
ню: Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово — господарської 
дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу правлiння Товариства 
задовiльною. По четвертому питанню: Затвердити звiт наглядової ради про 
дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу наглядової ради Товари-
ства задовiльною. По п'ятому питанню: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї То-
вариства за 2014 рiк. Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 
пiдсумками перевiрки фiнансово — господарської дiяльностi Товариства за 
2014 рiк. Визнати роботу ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. По шос-
тому питанню: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. По сьомому 
питанню: Збиток, отриманий за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2014 роцi, становить 3 052,7 тис. грн. Нарахування 
та виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2014 рiк не проводити. По восьмому питанню: Повноваження 
членiв лiчильної комiсiї Товариства припинити.

6. Інформація про дивіденди. За підсумками роботи в 2013-2014 роках 
за рішенням загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались і не 
виплачувались.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 58508,3 72128,4

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КНяЗя ТРУБЕЦЬКОГО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 28 квітня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

250

Основні засоби (за залишковою вартістю) 20063,7 21686,5
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 17895,3 15897,6
Сумарна дебіторська заборгованість 10984,4 25328,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 30,1 112,0
Власний капітал 42931,0 45983,7

Статутний капітал 36777,9 36777,9
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

6153,1 9205,8

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 2223,8
Поточні зобов’язання і забезпечення 15577,3 23920,9
Чистий прибуток (збиток) -3052,7 -4076,2

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАШЗАВОД» М. НОВОГРОДIВКА

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14310336
3. Місцезнаходження емітента: 85483 Новогродiвка Вуглезбiрна, буд 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0504711378 0623774152
5. Електронна поштова адреса емітента: chemeris@dani.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dani.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРПIДШИПНИК» (Код за ЄДРПОУ 13495470) достроково припи-
нено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 99.74550% 
на суму 1994909.90 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 4 роки. 
Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 
24.04.2015 р. Повноваження Голови Наглядової ради виконував представник 
Гончаренко Михайло Борисович, обраний 25.04.2014 року на пiдставi прото-
колу Чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства №1 вiд 25.04.2014 
року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi — 1 рiк. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Повноваження Члена Наглядової Ради Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АКТИВ» (Код за ЄДРПОУ 
30623316) достроково припинено 24.04.2015 р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 4 роки. Рiшення при-
йнято рiчними загальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 
24.04.2015 р. Повноваження Члена Наглядової ради виконував представ-
ник Акулинич Людмила Федорiвна, обрана 25.04.2014 р. на пiдставi прото-
колу Чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства №1 вiд 25.04.2014  р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi — 1 рiк. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Повноваження Члена Наглядової Ради Кунянської Iрини Олександрiвни 
(дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних) достроково 
припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.000005% на суму 0.10 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi  — 4 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , про-

токол № 1 вiд 24.04.2015 р.
Член Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРПIДШИПНИК» (Код за ЄДРПОУ 13495470) обрано 24.04.2015 р. на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв ПАТ «МАШЗАВОД» М. НОВОГРОДIВКА, як юри-
дична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця 
повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi дострокового припинення повноважень ранiше дiючого 
складу Наглядової ради. Призначено на посаду Голови Наглядової Ради 
згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 24.04.2015 року, строком до 
кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 99.74550% на суму 1994909.90 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — 
3  роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — Член Наглядо-
вої ради ПрАТ «АМЗ «ВIСТЕК», ПрАТ «АКТИВ СТРАХУВАННЯ». Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Член Наглядової Ради Кунянська Iрина Олександрiвна (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. 
на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ «МАШЗАВОД» 
М. НОВОГРОДIВКА, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного 
голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради 
(3  роки). Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового при-
пинення повноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,000005% на суму 0.10 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу — 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5  рокiв — старший юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв, протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

Член Наглядової Ради Iгнатов Олександр Євгенiйович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. на 
рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ «МАШЗАВОД» М. НОВОГРОДIВКА, 
як фiзична особа, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця по-
вноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Обрання посадової особи ви-
конано на пiдставi дострокового припинення повноважень ранiше дiючого 
складу Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу — 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — на-
чальник господарського управлiння, генеральний директор. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.

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

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

Генеральний директор  Григор'єв Леонiд Вiкторович

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШЗАВОД» М. НОВОГРОДIВКА

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «НАДIЯ», код за ЄДРПОУ 04543542, Харківська область, Харків-
ський район, 62416, смт. Пісочин, вул. Крупської, буд. 15-А, тел. 0577427915.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://bgs.kh.ua/em/100-04543542 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Ангор», Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 23762422.

5. Інформація про загальні збори. 
Вид зборів — чергові; дата проведення — 15.04.2014р.; кворум — 

62,45%. Позачергові збори не скликались. На загальних зборах акцiонерiв 
розглядались наступнi питання: 1.Обрання голови, секретаря зборiв, 
лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загаль-
них зборiв. 3. Звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства. 4. Звiт Наглядової ради Товариства. 5. Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї 
(ревiзора). 7. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку та ви-

значення порядку покриття збиткiв. Всi питання порядку денного було роз-
глянуто. Звіти затверджено. Рiшення прийнято. Заперечень та /або iнших 
пропозицiй від осіб до перелiку питань порядку денного не надходило.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів: у зв'язку 
з великими збитками, якi склалися за минулi перiоди дiяльностi Товариства, у 
2014 роцi дивiденди не нараховувати. Покриття збиткiв Товариства за минулi 
перiоди здiйснити за рахунок прибутку, отриманого Товариством за 2014 рiк. 
Визначити причиною не нарахування та не виплати дивiдендiв акцiонерам 
Товариства за 2014 рiк — збиткову дiяльнiсть Товариства за минулi роки. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 15829 16122
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4829 5160
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3493 2942
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 40
Власний капітал 14367 13840
Статутний капітал 5342 5342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (952) (1479)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 14 14

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «НАДIя»



№80, 28 квітня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

251

Поточні зобов’язання і забезпечення 1448 2268
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.02466 0.02368
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.02466 0.02368

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 21367640 21367640

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

Генеральний директор ПАТ «Завод «Надія»  О.П. Лисенков

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВЕРС 178
2. ПАТ АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 216
3. ПАТ АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ 132
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 3
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА 31
6. ПРАТ АВК 47
7. ПРАТ АВТОАЛЬЯНС-ХХІ СТОРІЧЧЯ 139
8. ПАТ АВТОДЕТАЛЬ 116
9. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 76

10. ПРАТ АВТОПОРТ 115
11. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА 

СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»
167

12. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 
15339

42

13. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТАВРІЯ»

229

14. ПРАТ АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ «СКОРПІОН» 105
15. ПРАТ АГРО ПАРТНЕР 165
16. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 24
17. ПРАТ АГРОРЕСУРС 72
18. ПРАТ АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС 80
19. ПАТ АГРОФІРМА «ВЕРБІВСЬКЕ» 96
20. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА 

ПТАХОФАБРИКА
43

21. ПРАТ АЗОТТОН 100
22. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО 

УКРАЇНА ЖИТТЯ»
163

23. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО 
УКРАЇНА»

162

24. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «СТОЛИЧНИЙ» 9
25. ПРАТ АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
54

26. ПАТ АЛТЕК 230
27. ПРАТ АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ 213
28. ПАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 199
29. ПАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 212
30. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 138
31. ПАТ АТ «СВІТАНОК» 170
32. ПРАТ АТОМ 14
33. ПРАТ БАЗІС 241
34. ПРАТ БАЗІС 241
35. ПАТ БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
97

36. ПАТ БАНК БОГУСЛАВ 148
37. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 117
38. ПАТ БАНК СІЧ 10
39. ПРАТ БАРИШІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №13247
62

40. ПАТ БАТЕКС-АГ 34
41. ПРАТ БЕРДЯНСЬКЕ ПЛЕМОБ'ЄДНАННЯ 25
42. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 82
43. ПАТ БЕТОНМАШ 150

44. ПАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

54

45. ПАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

226

46. ПРАТ БІЛОЦИНК 129
47. ПАТ БІО МЕД СКЛО 228
48. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 58
49. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
132

50. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

164

51. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

165

52. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» 171
53. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «СТАРАТЕЛЬ» 151
54. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7 213
55. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 238
56. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА 

«АЗОВСТАЛЬБУД»
196

57. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ЛЬВІВГАЗИФІКАЦІЯ»

195

58. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 
8

29

59. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 
8

30

60. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ 69
61. ПАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

ВЕДА
169

62. ПАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
КОМБІНАТ

211

63. ПАТ ВЕРБААГРОТЕХ 74
64. ПРАТ ВЕРЕС 205
65. ПАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

62

66. ПАТ ВЕСЕЛКА 221
67. ПАТ ВЕСЕЛКА 228
68. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
53

69. ПАТ ВЕСКО 222
70. ПАТ ВЕСНА 78
71. ЗАТ ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 

«УКРНАФТОБУРІННЯ»
13

72. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«АВТОТРАНСПОРТНИК»

24

73. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛПАЛИВО» 52
74. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»
65

75. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК» 151
76. ПРАТ ВИРОБНИЧО ТОРГІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
35

77. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«УКРПАКСЕРВІС»

165

78. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 
«УНІВЕРСАЛ»

82
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
79. ПРАТ ВИСОКОГІРНЕ 23
80. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
171

81. ПРАТ ВІННИЦЬКІ СПОРТТОВАРИ 67
82. ПРАТ ВОДІНВЕСТ 168
83. ПАТ ВОЗКО 92
84. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ 

ЗАВОД
206

85. ПРАТ ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 

66

86. ПЗПАТ ВТОРКОЛЬОРМЕТ 86
87. ВАТ ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИТ 18
88. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 116
89. ПРАТ ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ 82
90. ПРАТ ГЕОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 207
91. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 233
92. ПРАТ ГІРНИЧО-РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 233
93. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
243

94. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 94
95. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 178
96. ПАТ ГРАВІТОН 65
97. ПАТ ГРАНІТИ УКРАЇНИ 205
98. ПАТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО - 
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ АПК

83

99. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 172
100. ПРАТ ДАК-СЕРВІС 100
101. ПАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» 172
102. ПРАТ ДЕЛОС 8
103. ПАТ ДІАМАНТБАНК 135
104. ПАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 67
105. ПРАТ ДНІПРОЕКСКАВАЦІЯ 70
106. ПАТ ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ 110
107. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246
67

108. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

67

109. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ВОДОГАЗОПРОВІДНИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ 
ТРУБ «КОМІНМЕТ»

114

110. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
КОЛЬОРОВОГО ПОКРИТТЯ «КОМІНМЕТ»

114

111. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 145
112. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД
98

113. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД

105

114. ПРАТ ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 69
115. ПРАТ ДОВБИШАВТОТРАНС 174
116. ПАТ ДОЛИНКА 134
117. ВАТ ДОЛИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 232
118. ПАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 108
119. ДП ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 206
120. ПАТ ДОНЕЦЬККОКС 219
121. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ 

АПАРАТУРИ
236

122. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 220

123. ПРАТ ДУБЕНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ДУБНОАГРОПРОМТРАНС» 

73

124. ПАТ ДУБНОМОЛОКО 74
125. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 3
126. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
62

127. ПАТ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА АГЕНЦІЯ «ОМЕГА» 46
128. ПАТ ЕЛПО 143
129. ПРАТ ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ 114
130. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
153

131. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

61

132. ПРАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ 139
133. ПРАТ ЕСТІ КОЛОР СЕРВІС 79
134. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 7
135. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 209
136. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 200
137. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 38
138. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ 48
139. ПАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 203
140. ВАТ ЖАЙВІР 74
141. ПАТ ЖИТОМИРАГРОХІМ 233
142. ПРАТ ЖИТОМИРБУД 193
143. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД 

«ШЛЯХІНДУСТРІЯ»
64

144. ПАТ ЖОРНИЩЕ 237
145. ПАТ ЗАВОД «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ» 179
146. ПАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 196
147. ПАТ ЗАВОД «ЛЬВІВСІЛЬМАШ» 239
148. ПАТ ЗАВОД «НАДІЯ» 250
149. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

№11
95

150. ПРАТ ЗАВОД КИЇВПРОДМАШ 63
151. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 

МЕТАЛООСНАСТКИ
45

152. ПАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 
МЕТАЛООСНАСТКИ

209

153. ПРАТ ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ 129
154. ПРАТ ЗАВОД ОЦИНКОВАНИХ ТРУБ І 

КОНСТРУКЦІЙ «КОМІНМЕТ»
114

155. ПАТ ЗАВОД СЕГМЕНТ 111
156. ПАТ ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО 227
157. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 39
158. ПРАТ ЗАЛІСЬКЕ 62
159. ПРАТ ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
55

160. ПАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 200
161. ПРАТ ЗАПОРІЖЕНЕРГОЧОРМЕТ 85
162. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 85
163. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 62
164. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 155
165. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 90
166. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 

ЗАВОД
82

167. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

91

168. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
ЗАВОД ІМ. ВОЙКОВА

80
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
169. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД ІМ. ВОЙКОВА
91

170. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 80
171. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 158
172. ПАТ ЗАХІДЕНЕРГОАВТОМАТИКА 208
173. ПАТ ЗВ’ЯЗОКПРОМ 68
174. ПРАТ ЗІРАСТ ДНІПРО 105
175. ПРАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА 

«КРАЯН»
241

176. ПАТ ЗОРЯ 53
177. ПАТ ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» 192
178. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 242
179. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 199
180. ПАТ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 243
181. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 155
182. ПРАТ ІНДБУД 166
183. ПРАТ ІНСТИТУТ РИЗИКУ 166
184. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 98
185. ПРАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У 53
186. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
101

187. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

103

188. АТЗТ ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР «ДРУЖБА» 229
189. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА 

«ТЕЛЕГРАФЪ»
43

190. ПРАТ ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ 164
191. ЗАТ ІНФУЗІЯ 164
192. ПРАТ ІРІДА 165
193. ПРАТ ІСА-ЮНІОН 89
194. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 64
195. ПРАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 201
196. ПРАТ КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 171
197. ПРАТ КАЛИНА 87
198. ПРАТ КАЛИНА 238
199. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 88
200. ПАТ КАРАВАЙ 41
201. ПРАТ КАУЧУК 3
202. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 236
203. ПАТ КЕЗНО 167
204. ПРАТ КЕРАМЕТ 47
205. ПАТ КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ 36
206. ПАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
249

207. ТОВ КИЇВСЬКЕ МЕТАЛОФУРНІТУРНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТЕМП»

216

208. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД 129
209. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» 97
210. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 164
211. ПАТ КИЇВХАРЧОБУД 18
212. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 113
213. ПАТ КІЦМАНСЬКЕ АТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №17739
116

214. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 99
215. ПАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 249
216. ПАТ КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
175

217. ПРАТ КОМБІКОРМ 107
218. ПРАТ КОМБІКОРМ 114

219. ПАТ КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» 179
220. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
112

221. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 109
222. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 49
223. ПРАТ КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС» 68
224. ПАТ КОМПАНІЯ КАТРАН 12
225. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
217

226. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ЛАГОДА» 161
227. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ 160
228. ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ 60
229. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦІОНЕР 225
230. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 

УКРБУД 
76

231. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 141
232. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 410
140

233. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
ВИРОБІВ

157

234. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 
ЗАВОД

140

235. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

35

236. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1 106
237. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 146
238. ПРАТ КРИМ-93 168
239. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 163
240. ПАТ КСГ БАНК 8
241. ПРАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 100
242. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 224
243. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 177
244. ПРАТ ЛИСТ 84
245. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «СПРИЯННЯ» 155
246. ВАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 78
247. ВАТ ЛОЗІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 84
248. ПАТ ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ 45
249. ПРАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 161
250. ПАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 104
251. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 235
252. ПРАТ ЛЬВІВХІМ 154
253. ПРАТ ЛЮБАВА 211
254. ПРАТ МААК «УРГА» 106
255. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» 236
256. ПАТ МАКСТРОЙ 94
257. ПРАТ МАЛЬВИ 33
258. ПРАТ МАПО 73
259. ПРАТ МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ 78
260. ПРАТ МАРМУРОВИЙ КАР’ЄР «ТРИБУШАНИ» 233
261. ПАТ МАШЗАВОД М. НОВОГРОДІВКА 59
262. ПАТ МАШЗАВОД М. НОВОГРОДІВКА 250
263. ПАТ МАЯК 244
264. ТОВ МД ГРУП 2
265. ВАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 25
266. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ

79

267. ПАТ МЕНА ПАК 89
268. ПРАТ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД 52
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
269. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 90
270. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 68
271. ПАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
56

272. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

72

273. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

79

274. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ

71

275. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 91
276. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 154
277. ПРАТ МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
100

278. ПРАТ МІТЕЛ 116
279. ПАТ МІХАНІКІ УКРАЇНА 52
280. ПРАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС 115
281. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3 213
282. ПРАТ МТС УКРАЇНА 180
283. ПАТ МУЛІТ 152
284. ПРАТ МУЛЬТІФАРМА 170
285. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІНТЕРТЕК»
40

286. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ

69

287. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
КОЛАН

12

288. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРПРОМЕНЕРГО»

71

289. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА» 86
290. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
210

291. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 11
292. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
139

293. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ 
ЗАВОД

13

294. ПРАТ НІКСТРОМ 72
295. ПРАТ НОВА ЛІНІЯ 140
296. ПРАТ НОВАТОР 171
297. ПАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ АТП 17443 210
298. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 138
299. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 151
300. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКРЕМБУД 47
301. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ 

СИРІВ
37

302. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 77
303. ПРАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 177
304. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 93
305. ПРАТ ОБОД 140
306. ПРАТ ОБУХІВСЬКЕ 98
307. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13238
202

308. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 243
309. ПАТ ОВРУЧСІЛЬБУД 193
310. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 133
311. ПАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 

«БУДПРЕСМАШ»
162

312. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«ХОЛОДМАШ»

152

313. ТОВ ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «СОНЯЧНА 
ДОЛИНА»

53

314. ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №42

239

315. ПРАТ ОМЕГА-5 171
316. ПАТ ОМІКРОН 96
317. НАСК ОРАНТА 131
318. ПРАТ ОСТЕК 76
319. ПРАТ ОСТРІВ-КИЇВ 43
320. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
71

321. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

71

322. ПАТ ПАРФУМ 166
323. ПРАТ ПАСАТ 160
324. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР «ГРАНІТ» 205
325. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 

54
7

326. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №11 171
327. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

СПЕЦМОНТАЖНАЛАДКА
173

328. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
13242

171

329. ПАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН 
ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ

170

330. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 144
331. ПРАТ ПІВДЕНЬ 177
332. ПАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 178
333. ПРАТ ПЛАЗМАТЕКС 115
334. ПРАТ ПЛАТИ 116
335. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «МИХАЙЛІВКА» 174
336. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «МИХАЙЛІВКА» 215
337. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. 20 РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 41
338. ВАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
197

339. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД МАЛИНІВКА 76
340. ПРАТ ПЛОДОВОД 43
341. ПАТ ПЛОДООВОЧ 168
342. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 86
343. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 84
344. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ» 
229

345. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕГАЗ»

74

346. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕОБЛГАЗ»

75

347. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧОРТКІВГАЗ»

89

348. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ 
«КІРОВОГРАДГАЗ»

159

349. ПАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І 
СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
«ВІННИЦЯОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»

234

350. ПРАТ ПОЛІМЕРАГРО 78
351. ПРАТ ПОЛІНОМ 36
352. ПРАТ ПОЛІПЛАСТ 98
353. ПРАТ ПОЛІПЛАСТ 213
354. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 8
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
355. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №39
223

356. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 221
357. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 38
358. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 22
359. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД-КЕРНЕЛ ГРУП
139

360. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

193

361. ПРАТ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКІЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» 

79

362. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 194
363. ПРАТ ПРОДМАШ-ВЕСЕЛЕ 17
364. ПРАТ ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА 122
365. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» 17
366. ПАТ ПРОМСНАБ 177
367. ПРАТ ПРОФЕСІОНАЛ 52
368. ПАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 66
369. ПАТ РАЙ АГРО ХІМ 62
370. ПАТ РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР 99
371. ПАТ РЕКЛАМА 19
372. ПРАТ РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» 170
373. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

«АЗОВРЕМБУД»
77

374. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1 8
375. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№51
229

376. ПАТ РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ 169
377. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 5
378. ПРАТ РЕЧОВИЙ РИНОК 73
379. ПРАТ РІВНЕБУДТРАНССЕРВІС 73
380. ПАТ РІВНЕДЕРЕВ 106
381. ПРАТ РІВНЕНСЬКЕ АТ «ТЕХНОСЕРВІС» 108
382. ПАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 6
383. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 73
384. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 76
385. АТ РОДОВІД БАНК 14
386. ТОВ РОМАНТИК-А 66
387. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС»
175

388. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

176

389. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«ОМЕГА»

238

390. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АТП-15640 100
391. ПРАТ САТП-1404 72
392. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 109
393. ПАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 26
394. ПАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 173
395. ПАТ СВІТ 83
396. ПРАТ СЕРВІСКОЛІЯМАШ 154
397. ПАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 216
398. ПРАТ СІМ КЛЮЧІВ 44
399. ПРАТ СІРІУС-БУД 171
400. ПАТ СКАДОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
231

401. ПРАТ СКАМІТ 114
402. ПРАТ СЛАВУТИЧ-АГРО 145
403. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 206
404. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 198
405. ПАТ СМАК. 31
406. ПАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 197
407. ПАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 214
408. ПРАТ СОНЯЧНЕ 2007 26
409. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 68
410. ПАТ СОФРАХІМ 172
411. ПРАТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА 7
412. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 
«МОНОЛІТБУД»

240

413. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
БЮРО «ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

73

414. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-
РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З 
ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 

211

415. ПРАТ СТЕЛСА 151
416. ПРАТ СТЕРХ 151
417. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 114
418. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛАКИТНИЙ 

ПОЛІС»
160

419. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ІНВЕСТ 
ЖИТТЯ» 

85

420. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ІНВЕСТ» 88
421. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» 18
422. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 223
423. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» 172
424. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНИ»
35

425. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 153
426. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 153
427. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
44

428. ПАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» 207
429. ПАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«СТРІТЕКС»
156

430. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-
ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ

108

431. ПРАТ СУДНОПІДЙОМ 151
432. ПАТ СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» 130
433. ПРАТ ТАЙГА-95 151
434. ПРАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 151
435. ПРАТ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»
76

436. ТОВ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

149

437. ПАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗ 17
438. ПАТ ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ 229
439. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АВТОБАЗА 93
440. ТОВ ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ 143
441. ПАТ ТНТ 75
442. ПРАТ ТОВАРИСТВО ВЕЛТА 23
443. ПРАТ ТОВКАЧАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
117

444. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 82
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
445. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АТП-12365 82
446. ПРАТ ТРАНСКОНТИНЕНТ 68
447. ПРАТ ТРАНСМАШ 114
448. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 84
449. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-3» 142
450. ПАТ ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД 46
451. ПРАТ ТУРБОТА 210
452. ПРАТ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР» 233
453. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 34
454. ПРАТ УКРАГРОТЕХРОСЬ 36
455. СПАТ УКРАЇНА 57
456. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА
64

457. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 
КОМПАНІЯ

22

458. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 
КОМПАНІЯ

24

459. ПАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ГАРАНТ-ЛАЙФ»

32

460. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО ФІНАНСОВОГО 
РОЗВИТКУ 

147

461. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 231
462. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ 14
463. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ 15
464. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕБЛІВ 141
465. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
47

466. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ПОБУТОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

28

467. ПАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 77
468. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 156
469. ПАТ УКРМЕДТЕХ 165
470. ПАТ УКРМЕДТЕХ 168
471. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 15
472. ПАТ УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ 4
473. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 201
474. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 12
475. ПРАТ УКРПРОФТУР 42
476. ПАТ УКРСИББАНК 5
477. ПРАТ УКРТОРГБУД 91

478. ПАТ УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» 100
479. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 

АВТОТРАНСПОРТУ
140

480. АТ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ОСВІТА»

80

481. ПРАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 84
482. ПРАТ ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ 67
483. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 236
484. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 154
485. ПАТ ФІРМА «КРИВОРІЖБУДЖМЕХАНІЗАЦІЯ» 69
486. ПАТ ФК «СТС-ІНВЕСТ» 56
487. ПРАТ ФЛАС 238
488. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 133
489. ПРАТ ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ 149
490. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 35
491. ПАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 42
492. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

№11
34

493. ПАТ ХАРЧУВАННЯ 90
494. ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 76
495. ПРАТ ХЕРСОНЛІФТ 80
496. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО 

ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ 
«РАЙАГРОХІМ»

88

497. ПАТ ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 204
498. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 100
499. ТОВ ЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

«ІНФОПЛЮС»
149

500. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
РИТМ

105

501. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
РИТМ

112

502. ПРАТ ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД 111
503. ПРАТ ЧЕРВОНИЙ МАК 165
504. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 113
505. ПАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 85
506. ПАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 139
507. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ПЕРЕРОБЦІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РИБНИХ 
ТОВАРІВ «ЧЕРНІГІВРИБА»

200

508. ПРАТ ЮНІСТЬ 52
509. ПРАТ ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП
209

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: 1 200 
За мов лен ня № 15075/2
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
27.04.2015 р. 


